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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

Α’ ΤΜΗΜΑ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.040,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Oι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 

κλειστό φάκελο, είτε στο χώρο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών είτε 

να αποσταλούν ταχυδρομικώς, το αργότερο έως  την Τρίτη  18 Δεκεμβρίου 2018, 

ώρα 12:00.  

 

Αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ο μηνιαίος καθαρισμός των 

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΣΔι, 

εμβαδού 2.000 τμ περίπου, στους οποίους  περιλαμβάνονται: α) ισόγειο, β) ένας 

όροφος ,γ)δύο αίθουσες διδασκαλίας και δύο χώροι υγιεινής, οι οποίοι έχουν 

παραχωρηθεί από το Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, δ) 

λοιποί βοηθητικοί χώροι και περιβάλλων χώρος. Στους βοηθητικούς χώρους 

περιλαμβάνονται αίθουσες αρχείου, χώρος για χρήση από τους υπαλλήλους 

καθαριότητας, χώροι υγιεινής, χώροι με ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις και 

αίθουσα βιβλιοθήκης (βοηθητική). Το δάπεδο στην αίθουσα βιβλιοθήκης είναι 

ξύλινο. Το ισόγειο περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, ένα 

αμφιθέατρο και κοινόχρηστους χώρους. Τα δάπεδα είναι μαρμάρινα, πλην του 

αμφιθεάτρου που είναι καλυμμένο με μοκέτα.  

Ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει μία αίθουσα διδασκόντων, οκτώ γραφεία 

υπαλλήλων και Διοίκησης, κύρια βιβλιοθήκη, τέσσερις χώρους υγιεινής και 

κουζίνα. Τα δάπεδα είναι στο ισόγειο και στον όροφο μαρμάρινα. Στον ίδιο 

όροφο, σε προέκταση του κυρίως κτιρίου, έχουν διαμορφωθεί δύο επιπλέον 

αίθουσες διδασκαλίας με τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής. Οι χώροι αυτοί 

έχουν πρόσβαση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και από το κυρίως 

κτίριο και από εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Η αίθουσα διδασκαλίας του ΚΔΕΟΔ 

συμπεριλαμβάνει και δύο χώρους υγιεινής. 

Στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχουν δύο κλιμακοστάσια που συνδέουν τους 

ορόφους μεταξύ τους, καθώς και ανελκυστήρας. Στο ισόγειο και τον όροφο 

υπάρχει μεγάλη επιφάνεια υαλοπινάκων. Πολλά από τα παράθυρα είναι 



σταθερά (δεν ανοίγουν). Στις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν γραφεία και 

καθίσματα για τους σπουδαστές, τα οποία πρέπει να τακτοποιούνται και να 

γίνεται επισταμένη καθαριότητα, τόσο αυτών όσο και των δαπέδων. Στα γραφεία 

της Διοίκησης και των υπαλλήλων υπάρχουν έπιπλα και βιβλιοθήκες, τα οποία 

πρέπει επίσης να καθαρίζονται. Επίσης πρέπει να γίνεται καθαρισμός του χώρου 

της κύριας εισόδου της Σχολής (πλακόστρωτη αυλή και κλιμακοστάσιο) και  του 

πίσω χώρου που εφάπτεται του κυλικείου.  
 


