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                                          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Έργο: Καθαρισμός των χώρων των κτιρίων που βρίσκονται:  

Α) Στην Κατερίνη στην οδό Ειρήνης 65Α, όπου στεγάζονται τα γραφεία της  

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/Περ. Κατερίνης που αποτελούνται από:  

 

Τα  γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, συνολικού εμβαδού 970 τ.μ. 

περίπου μετά των κλιμακοστασίων, διαδρόμων και καμπίνας ανελκυστήρα .             

Συγκεκριμένα:   Τα 970 τ.μ θα καθαρίζονται  καθημερινά, μετά τις 14:45. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

1.1 ΓΡΑΦΕΙΑ  

- Καθάρισμα των ελευθέρων επιφανειών, ραφιών, βιβλιοθηκών, ντουλαπιών, σωμάτων 

κλιματισμού με βρεγμένο πανί ( τύπου wetex).  

- Αφαίρεση αποτυπωμάτων των χεριών από τις πόρτες, τα τζάμια, τους τοίχους και τους 

ηλεκτρικούς διακόπτες.  

- Καθάρισμα των επίπλων με βρεγμένο πανί ( τύπου wetex ).  

- Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων.  

- Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας.  

- Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων .  

- Ξεσκόνισμα των διακοσμητικών ειδών,  

- Καθάρισμα τηλεφώνων, Η/Υ και φωτιστικών σωμάτων.  

- Ξαράχνιασμα τοίχων.  

 

1.2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

 

- Πλύσιμο πλακιδίων.  

 

- Πλύσιμο και γυάλισμα καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων νερού από τις σωληνώσεις 

χρωμίου.  

 

- Πλύσιμο νεροχύτη και λεκάνης τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά,  

τοποθέτηση απολυμαντικού υγρού.  

  

 

 

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

 

 

 

 

 

τζαμιών κάθε μήνα.  
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καθαρισμοί θα εκτελούνται μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο 

και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του ΔΕΔΔΗΕ για την προτεινόμενη ημερομηνία 

εκτέλεσης των εργασιών.  

 

3. ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  

 

Όλοι οι παραπάνω καθαρισμοί εκτελούνται και έκτακτα κάθε φορά που οι συνθήκες το 

επιβάλλουν, μετά από έγκαιρη ειδοποίηση τoυ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς ο εργολάβος να 

δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση.  

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

- Σε καθημερινή βάση γέμισμα σαπουνοθηκών  

 

- Σε καθημερινή βάση, γέμισμα των θηκών με χειροπετσέτες, τοποθέτηση χαρτιού υγείας.  

 

Τα υλικά και τα μέσα καθαρισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο με εξαίρεση (το χαρτί υγείας ,  

χειροπετσέτες και υγρό σαπούνι χεριών θα επιβαρύνουν τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 


