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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
TMHMA A: 

Ι. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ώρα έναρξης εργασιών 11.00 πμ) 

A. ΓΡΑΦΕΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ– ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΔι και ΚΔΕΟΔ – 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ – BIΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 

 Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων. 

 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας. 

 Καθαρισμός των οριζοντίων επιφανειών των γραφείων με απορροφητικό ύφασμα 

εμποτισμένο σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού. 

 Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών-μηχανών 

γραφείου (πλαστικά μέρη). 

 Καθαρισμός στις ελεύθερες επιφάνειες των ραφιών, βιβλιοθηκών, θρανίων και 

καθισμάτων. 

 Τοπική αφαίρεση αποτυπωμάτων και λεκέδων από τις κάθετες επιφάνειες (πόρτες, 

τζάμια, έπιπλα, τοίχους κ.λπ.). 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.  

 Σκούπισμα της μοκέτας του αμφιθεάτρου με απορροφητική ηλεκτρική σκούπα (τις 

ημέρες χρήσης του). 

Β. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥ (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, 

ανελκυστήρας, βεράντα βιβλιοθήκης και βεράντα κοινόχρηστου διαδρόμου 1ου 

ορόφου) 

 Τοπική αφαίρεση των αποτυπωμάτων και των λεκέδων από τις πόρτες, τα τζάμια και 

τους τοίχους. 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

 Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων. 

 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας. 

 Καθαρισμός καθρεπτών ανελκυστήρα. 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα εξωτερικού κλιμακοστασίου και ράμπας εισόδου. 

 Σκούπισμα πλακόστρωτης αυλής μπροστινής εισόδου και χώρου κυλικείου. 

Γ. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΟΡΟΦΟΥ και ΚΔΕΟΔ 

 Πλύσιμο ειδών υγιεινής. 

 Πλύσιμο πλακιδίων, γύρω από τα είδη υγιεινής, και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο. 
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 Καθαρισμός καθρεπτών και αφαίρεση των αλάτων νερού από τις σωληνώσεις 

χρωμίου. 

 Αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων. 

 Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού. 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων. 

Δ. ΚΟΥΖΙΝΑ  

 Πλύσιμο σκευών. 

 Καθαρισμός του πάγκου πλύσεως και αφαίρεση των αλάτων νερού από τις 

σωληνώσεις χρωμίου. 

 Καθαρισμός ελεύθερων επιφανειών, ραφιών και ντουλαπιών. 

 Τοπική αφαίρεση αποτυπωμάτων και λεκέδων από τις κάθετες επιφάνειες (πόρτες,  

ντουλάπια, τοίχους κ.λπ.). 

 Αλλαγή πλαστικής σακούλας στο καλάθι αχρήστων. 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου.  

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Α. ΜΗΝΙΑΙΑ 

 Καθαρισμός των εξωτερικών υαλοπινάκων, εσωτερικά και εξωτερικά (κάποιοι 

υαλοπίνακες είναι σταθεροί και δεν ανοίγουν). 

 Καθαρισμός περιμετρικού χώρου κτιρίου, κεντρικής και βοηθητικής εισόδου. 

 Πλύσιμο δαπέδου της βεράντας της βιβλιοθήκης και της βεράντας του κοινόχρηστου 

διαδρόμου του 1ου ορόφου. 

 Ξαράχνιασμα χώρων 

 Καθαρισμός επίπλων στους χώρους αναμονής. 

Β. ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 Πλύσιμο της μοκέτας του αμφιθεάτρου. 

 Καθαρισμός υπόγειων, αποθηκευτικών χώρων. 
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TMHMA B 
  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ (ΚΔΕΟΔ) ΑΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  

 Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων. 

 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας. 

 Καθαρισμός των οριζοντίων επιφανειών των γραφείων του αμφιθεάτρου με 

απορροφητικό ύφασμα εμποτισμένο σε διάλυμα ουδέτερου καθαριστικού υγρού. 

 Τοπική αφαίρεση αποτυπωμάτων και λεκέδων από τις κάθετες επιφάνειες (πόρτες, 

τζάμια, έπιπλα, τοίχους κ.λπ.). 

 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων.  

 Σκούπισμα της μοκέτας του αμφιθεάτρου με απορροφητική ηλεκτρική σκούπα (τις 

ημέρες χρήσης του). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Προς:  

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

Ικάρων 1, 55102  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

Για την σύναψη της σύμβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας» των 
εγκαταστάσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών λειτουργών, υποβάλλω την παρακάτω 
προσφορά: 

TMHMA A: Μηνιαία αμοιβή: 

ΕΥΡΩ ________________________________________________ (_____________,_____ €) 

[ολογράφως]     [αριθμητικώς] 

ΚΑΙ 

ΤΜΗΜΑ Β: Αμοιβή ανά ημέρα σεμιναρίου: 

ΕΥΡΩ ________________________________________________ (______________,_____ €) 

[ολογράφως]     [αριθμητικώς] 

Στην παραπάνω προσφορά μου συμπεριλαμβάνονται:  
α) όλοι οι φόροι και οι προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων πλην 
του ΦΠΑ που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή,  
β) το κόστος αναλωσίμων,  
γ) το αναλογούν διοικητικό κόστος και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και  
δ) εύλογο ποσοστό κέρδους 

2. Δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010, ότι στην παραπάνω (1) 
αμοιβή συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα κονδύλια: 

 

  ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

α 
Ύψος της προσφερόμενης τιμής που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων 

€ 
 

 

β 
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση την 
προσφερόμενη τιμή 

€  

3. Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
πρόσκλησης και του παραρτήματος 1 αυτής.  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

[Τόπος]             [Ημερομηνία] 

Ο Προσφέρων 

[υπογραφή-σφραγίδα] 
 


