
 

 

Αρ. Πρωτ. 378 

Αθήνα, 25/4/2016 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας 

ανάθεση του έργου του καθαρισμού των γραφείων του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα. 

 

Το έργο αφορά στα γραφεία επί της οδού Κολοκοτρώνη 8, στον 5ο και 6ο όροφο, συνολικής επιφανείας 

512,30 τμ. 

 

Οι απαιτούμενες εργασίες και η συχνότητα εκτέλεσής τους αναφέρονται παρακάτω: 

 

 Ξεσκόνισμα και καθαρισμός γραφείων (καθημερινά) 

 Ξεσκόνισμα και καθαρισμός με βρεγμένο και καλά στυμένο πανί των αντικειμένων και των  μηχανών 

γραφείων (καθημερινά) 

 Ξεσκόνισμα και καθαρισμός των αποθηκευτικών χώρων και των βιβλιοθηκών (εβδομαδιαία) 

 Καθαρισμός αποτυπωμάτων σε χειρολαβές, τοίχους, πόρτες κλπ. (καθημερινός έλεγχος και τουλάχιστον 

εβδομαδιαίος καθαρισμός) 

 Ξαράχνιασμα χώρων (ανάλογα τις ανάγκες) 

 Άδειασμα, πλύσιμο σταχτοδοχείων, όπου υπάρχουν (καθημερινά) 

 Άδειασμα καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά (καθημερινά) 

 Καθαρισμός κεντρικής γυάλινης πόρτας εισόδου (καθημερινά) 

 Συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους μεγάλης αντοχής και τοποθέτηση αυτών 

στους κάδους του Δήμου (καθημερινά) 

 Καθαρισμός βεράντας (καθημερινός έλεγχος και τουλάχιστον εβδομαδιαίος καθαρισμός) 

 Καθαρισμός υαλοπινάκων παραθύρων (τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και εκτάκτως ανάλογα τις ανάγκες) 

 Καθαρισμός υαλοπινάκων χωρισμάτων γραφείων (καθημερινός έλεγχος και τουλάχιστον μηνιαίος 

καθαρισμός) 

 

Κουζίνα:  

 Καθαρισμός του νεροχύτη και του πάγκου πλύσεως (καθημερινά) 

 Εξωτερικός καθαρισμός των ντουλαπιών (καθημερινά) 

 Εξωτερικός καθαρισμός του ψυγείου (καθημερινά) 

 Εσωτερικός καθαρισμός του ψυγείου (μηνιαίως) 

 

Τουαλέτες: 

 Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά λεκάνης εσωτερικά και εξωτερικά με 

απολυμαντικό υγρό (καθημερινά) 

 Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υγρά πλακιδίων τοίχου (καθημερινός 

έλεγχος και τουλάχιστον εβδομαδιαίος καθαρισμός)  

 Πλύσιμο καθρεπτών, νιπτήρων και αφαίρεση αλάτων νερού, καθάρισμα πάγκων (καθημερινά)  

 Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδου με ειδικό απολυμαντικό και αποσμητικό υγρό (καθημερινά)  

 Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση καθαρών πλαστικών σακουλών σε αυτά 

(καθημερινά) 

 

Δάπεδα:  

 Πλακάκι, Μάρμαρο: Σκούπισμα - σφουγγάρισμα δαπέδου με ειδικό απολυμαντικό και αποσμητικό υγρό 

(καθημερινά) 
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 Μοκέτα: Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα (καθημερινά) 

 Laminate: Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα (καθημερινά) και σφουγγάρισμα ανάλογα με τις ανάγκες 

(σίγουρα όμως 2 φορές την εβδομάδα), λόγω της ευαισθησίας του πατώματος. 

 

Τα υλικά καθαρισμού και οι σακκούλες απορριμάτων βαρύνουν την εταιρεία καθαρισμού. Η προμήθεια 

χαρτιού τουαλέτας και κουζίνας βαρύνουν τον εργοδότη. 

 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.780,00 ευρώ + ΦΠΑ για ένα έτος. 

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 6 Μαΐου 2016 

 

Πληροφορίες – υποβολή προσφορών: 

 

Κα Χριστίνα Κάρλου 

Κολοκοτρώνη 8, 5ος όροφος 

105 61 Αθήνα 

Τηλ: 210 3607690, Φαξ: 2103636109 

e-mail: praxi@help-forward.gr 
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