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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης
συμφωνητικού,  για την καθαριότητα
Δυτικής Θεσ/νίκης για το έτος
 
     Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
πρόσκληση ενδιαφέροντος για
καθαρισμού  για την καθαριότητα
 
Οι Διευθύνσεις των τμημάτων
καθαριότητας, αριθμό καθαριστριών
στον πινάκα που ακολουθεί: 
 

 
  

Οι απαιτήσεις καθαριότητας της Υπηρεσίας
 
Απαιτείται καθαριότητα τρείς ημέρες
εβδομάδα  στα δύο μικρότερα των

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1 
ΓΡ. Δ/ΝΣΗΣ 
2ος & 3ος 
όροφος 

Κολοκοτρώνη

2 1ο  ΚΕΣΥΠ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  Αγ. Στεφάνου

3 2ο  ΚΕΣΥΠ 
ΛΑΓΚΑΔΑ 

Λουτρών 14
Λαγκαδάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Δ ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΕΚΠ ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκη 

Καρασαρλίδης Χαράλαμπος 
382 
265 

thess.sch.gr  
thess.sch.gr 

 
Θεσσαλονίκη

Αρ. Πρωτ

 
 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
την καθαριότητα της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

έτος 2016» 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης
ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβαση – συμφωνητικού

καθαριότητα  της Διεύθυνσης,  για το έτος 2016.  

των τμημάτων της Υπηρεσίας μας, οι ανάγκες σε
ριστριών και  τετραγωνικών  μέτρων αντίστοιχα

καθαριότητας της Υπηρεσίας μας σε εβδομαδιαία βάση είναι

τρείς ημέρες στο κεντρικό κτήριο και δύο (2) 
μικρότερα των εν λόγω γραφείων και των χώρων που

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΌΡΟΦΟΙ τ. μ. 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΕΣ

Κολοκοτρώνη 22 2 1.650 3

Αγ Στεφάνου 26 2 170 2

Λουτρών 14 
Λαγκαδάς 1 80 2

Θεσσαλονίκη,    18/12/2015 
Αρ Πρωτ:          17840   

        

σύναψη σύμβασης – 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Θεσ/νίκης απευθύνει 
συμφωνητικού με εταιρεία 

 

ανάγκες σε συχνότητα 
μέτρων αντίστοιχα αναφέρονται 

εβδομαδιαία βάση είναι οι εξής: 

και δύο (2) ημέρες την 
χώρων που περικλείουν. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΑΤΟΜΑ 

3 3 2 

2 2 1 

2 2 1 
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Σε περίπτωση αργίας η ημέρα που χάνεται θα μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη, 
όταν η καθαριότητα γίνεται δυο φορές την εβδομάδα.  

Οι τουαλέτες απαιτούν καθαριότητα τις ίδιες μέρες 

-Η καθαριότητα των γραφείων θα γίνεται ως εξής: 

α)Σκούπισμα με τον κατάλληλο εξοπλισμό  

β)Άδειασμα κάδων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακουλών 

γ)Σφουγγάρισμα δαπέδων με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα κατάλληλα 
καθαριστικά.  

-Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται ως εξής: 

α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό 

β)Άδειασμα κάδων απορριμμάτων και τοποθέτηση σακουλών 

γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά 

δ)Σχολαστικό καθάρισμα λεκανών τουαλέτας μέσα και έξω με τα κατάλληλα 
καθαριστικά/απολυμαντικά 

Τα παράθυρα με εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό  θα καθαρίζονται κάθε τρίμηνο 
μετά από υπόδειξη του κάθε Δ/ντή-Προϊσταμένου της Υπηρεσίας από τους 
καθαριστές που τοποθετήθηκαν στην κάθε Υπηρεσία, καθώς και οι σκάλες μεταξύ 
του πρώτου και τρίτου ορόφου, δυο φορές την εβδομάδα  

-Η καθαριότητα όλων των Υπηρεσιών θα γίνεται εντός του ωραρίου  (14:00-19:00).  

-Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας) θα βαρύνουν το συνεργείο 
καθαρισμού. 

- Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ότι αφορά τα απαραίτητα 
υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας που θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους 
στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 

Τις οικονομικές προσφορές σας για κάθε μήνα εργασιών, παρακαλoύμε να τις 
προσκομίσετε στην  Υπηρεσίας μας  έως  την Τρίτη  29-12-2015      

 

                                                            
 
 
 

                                                            
                                   
 
 
 
                                                                   
                                                              
                                                                                                              

 

 

 
 

Ο Διευθυντής της Δ/νσης 
 Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Θεσ/νίκης 

 
 
 

 
                     Παύλος Α. Ματζιάρης 

Πολιτικός Μηχανικός 
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