


































ΠΥΡΓΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
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ΚΤ 

31/32/33                         
ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΤ 
31 

WC
ΚΤ 
34

ΚΤ 
35

ΚΤ 
41                                           

ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
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ΚΤ 
92

ΚΤ 
95

ΚΤ 
101

ΚΤ 
102

ΚΤ 
104

περιβάλλοντες 
υπαίθριοι χώροι από 

μπετόν επιφάνειας 177 
στρεμμάτων

περιβάλλοντες 
υπαίθριοι χώροι 

από άσφαλτο  
επιφάνειας 147 

στρεμμάτων
Α’ βάρδια  
Α.1 Καθαρισμός WC 
Επιμελημένος καθαρισμός δαπέδων, λεκανών, ντουζιέρων, νιπτήρων,
ουρητήρων, καθρεπτών, ψυκτών νερού και όλων των επιφανειών από
πορσελάνη.
Συλλογή, απόρριψη αχρήστων από τα δοχεία απορριμμάτων των WC και
μεταφορά στους ειδικούς κάδους αποκομιδής σε καθορισμένους χώρους.
Τοποθέτηση χαρτιού (τουαλέτας), χαρτοπετσετών, σαπουνιών και νέων
πλαστικών σάκων απορριμμάτων που θα παρέχονται από την ΕΑΒ.

Ωρες    35

Α.2
Καθαρισμός 
κλιμακοστασίων& 
τοίχων 

Καθαρισμός σκούπισμα, σφουγγάρισμα 
κλιμακοστασίων/κουπαστών/τοίχων (από βρωμιές, ακαθαρσίες, αράχνες 
κλπ) όπου χρειάζεται.

Ωρες    28

Α.3 Καθαρισμός εισόδων
κτιρίων 

Καθαρισμός (σκούπισμα, σφουγγάρισμα) των εισόδων των κτηρίων, 
καθώς και του προαύλιου χώρου μπροστά από την κεντρική τους είσοδο. 

Ωρες    7

Α.4.
Καθαρισμός των 
γραφείων της ΕΑΒ 
στον Πύργο Αθηνών, 
Μεσογείων 2-4 

Ξεσκόνισμα επίπλων (πλύσιμο όποτε απαιτείται), γραφείων, πόμολα 
πορτών, καθαρισμό συσκευών γραφείου (τηλέφωνα, FAX, φωτοτυπικά, 
Η/Υ) και λοιπών αντικειμένων εντός των χώρων των  γραφείων. Συλλογή, 
απόρριψη άχρηστων από τα δοχεία απορριμμάτων των γραφείων και των 
WC σε πλαστικούς σάκους που θα παρέχονται από την ΕΑΒ, μεταφορά 
στους ειδικούς κάδους αποκομιδής σε καθορισμένους χώρους και 
τοποθέτηση νέων σάκων απορριμμάτων. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα 
πατωμάτων γραφείων, διαδρόμων. Επιμελημένη καθαριότητα στα WC 
(δαπέδων, λεκανών, νιπτήρων και σε επιφάνειες από πορσελάνη). 

Ωρες    2

Α.5.
Καθαρισμός & 
ευπρεπισμός 
περιβάλλοντος χώρου 
της ΕΑΒ 

Συλλογή απορριμμάτων και ευπρεπισμός στους περιβάλλοντες υπαίθριους
χώρους, περιμετρικά των υπόστεγων και όλων των χώρων στάθμευσης.
Άμεση απομάκρυνση χαρτοκιβωτίων, ξυλοκιβωτίων, επίπλων γραφείων
και λοιπών υλικών συσκευασιών τόσο από τις εγκαταστάσεις των χώρων
εργασίας όσο και από τους περιβάλλοντες χώρους των κτηρίων. Διανομή -
μεταφορά σε ειδικούς χώρους των κτηρίων, αναλώσιμων υλικών που
παρέχονται από την ΕΑΒ για τον καθαρισμό χώρων (χειροπετσέτες,
χαρτιών υγείας, κρεμοσάπουνων, πλαστικές σακούλες). Οι υπαίθριοι
χώροι των κτιρίων θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί καθ’ όλη την
διάρκεια τις ημέρας. Οι εν λόγω καθαρισμοί θα γίνονται με ειδικά καρότσια
και με τη χρήση μηχανοκίνητου σαρώθρου.

Ωρες    35

Α.6. Καθαρισμός WC

Επιμελημένη καθαριότητα στα WC (δαπέδων, λεκανών, ουρητήρων και
νιπτήρων). Συλλογή και απόρριψη αχρήστων από τα δοχεία
απορριμμάτων των WC σε πλαστικούς σάκους που θα παρέχονται από
την ΕΑΒ, μεταφορά στους ειδικούς κάδους αποκομιδής σε καθορισμένους
χώρους και τοποθέτηση νέων σάκων απορριμμάτων.

Ωρες    21

Β’ βάρδια  

ΠαρατηρήσειςΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΟΡΟΦΟΣ
ΚΤ 31/32/33                         

ΙΣΟΓΕΙΟ
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ΚΤ 
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ΚΤ 
104 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β’ βάρδια  
Β.1.   ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ Καθαρισμός γραφείων 

Ξεσκόνισμα επίπλων (πλύσιμο όποτε απαιτείται), γραφείων, πόμολα πορτών, καθαρισμό συσκευών (τηλέφωνα,
FAX, φωτοτυπικά, Η/Υ) και λοιπών αντικειμένων εντός των χώρων των γραφείων. Συλλογή, απόρριψη
άχρηστων από τα δοχεία απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους που θα παρέχονται από την ΕΑΒ, μεταφορά
στους ειδικούς κάδους αποκομιδής και τοποθέτηση νέων σάκων απορριμμάτων. Σκούπισμα πατωμάτων
γραφείων – διαδρόμων (όπου υπάρχει μοκέτα με ηλεκτρική σκούπα). Αφαίρεση λεκέδων από τα δάπεδα και τις
μοκέτες. Σφουγγάρισμα γραφείων και των διαδρόμων τους. Καθαρισμός και γυάλισμα θαλάμων ανελκυστήρων.

Ωρες    56

Β.3.   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρισμός 
υαλοπινάκων εισόδων 
κτηρίων, αίθριου και 
εξώστη κτ.10

Καθαρισμός του υαλοστασίου αίθριου (φωταγωγού) και του του εξώστη (βεράντα) κτηρίου 10. Πλύσιμο
υαλοπινάκων εισόδων κτηρίων.

Ωρες    28

Β.4.  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Καθαρισμός 
ελεγχόμενων χώρων             

Σκούπισμα δαπέδων. Σφουγγάρισμα δαπέδων. Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά. Συλλογή και απόρριψη
αχρήστων από τα δοχεία απορριμμάτων σε πλαστικούς σάκους που θα παρέχονται από την ΕΑΒ και μεταφορά
στους ειδικούς κάδους αποκομιδής που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου. Τοποθέτηση σάκων
απορριμμάτων στα καλάθια.

Ωρες    7

Β.6.   ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Καθαρισμός γραφείων 

Καθαρισμός περσίδων – βενετικών στόρ. Καθάρισμα υαλοπινάκων παραθύρων εσωτερικά. Πλύσιμο πόμολων,
θυρών κασωμάτων γραφείων – αιθουσών. Καθαρισμός των αλουμινοχωρισμάτων εσωτερικά των κτηρίων στα
γραφεία. Καθαρισμός κρεμαστών φωτιστικών (60 τεμάχια) σε αίθουσες – διαδρόμους του Κτιρίου 10.

Ωρες    210

Α' και Β’ βάρδια  
Β.7.   ΕΤΗΣΙΟΣ (κατά τη διάρκεια της θερινής άδειας) Γενικός καθαρισμός 
• Παρκετάρισμα πλαστικών δαπέδων.
• Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων των κτηρίων εξωτερικά ανεξαρτήτως ύψους, συνολικής επιφάνειας 
περίπου 2.500 m2.
• Παρκετάρισμα ξύλινων πατωμάτων.
• Καθαρισμός ανά μονάδα κάθε στομίου αεραγωγού (προσαγωγής ή απαγωγής αέρος) συμπεριλαμβανομένης 
και της γύρω από αυτόν περιοχής στις ψευδοροφές των κτιρίων (1.500 τεμαχίων περίπου), ισχύει και για τον 
Πύργο Αθηνών.
• Πλύσιμο μοκετών με μηχανή ψεκασμού αναρρόφησης.
• Καθαρισμός ταρατσών και υδρορροών των κτιρίων της ΕΑΒ.

Ωρες    210

Β.2.   ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Καθαρισμός 
διαδρόμων κτηρίωνΣκούπισμα και σφουγγάρισμα διαδρόμων από μπετόν των κτηρίων με τη χρήση κατάλληλου σαρώθρου. Ωρες    35

Β.5.   ΜΗΝΙΑΙΟΣ Καθαρισμός WC 
Πλύσιμο πλακιδίων στους χώρους των WC – αποδυτηρίων όλων των κτιρίων της ΕΑΒ, με συσκευή πίεσης
(εκτόξευσης) κρύου – ζεστού νερού ή ατμού. Πλύσιμο δοχείων απορριμμάτων και πιγκάλ στα WC. 

Ωρες    35

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

9.2 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α’ βάρδια  



ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
(επιφάνειας 200 στρεμμάτων)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
(επιφάνειας 32 στρεμμάτων) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α’ βάρδια  

Γ.1.   
Εργασίες χορτοκοπής σε 
αδιαμόρφωτες περιοχές, 
καθαρισμός χαντακιών, 
πρανών και όχθεων 
καναλιών Εργασίες, χορτοκοπής, καθαρισμού αγριόχορτων (αυτοφυούς βλάστησης), κλαδέματα, σε αδιαμόρφωτες

περιοχές συνολικής επιφάνειας περίπου 200 στρεμμάτων εκτάσεως αλλά και σε διαμορφωμένους χώρους
(πίστα αεροσκαφών, δρόμοι πυρασφάλειας, περίφραξη εργοστασίου κλπ). για λόγους πυρασφάλειας και
ευπρεπισμού. Αναλυτικά, χορτοκοπή με βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχάνημα πεζού χειριστή καθώς και με τη
χρήση γεωργικού ελκυστήρα και ειδικού εξαρτήματος (καταστροφέα) που θα παρέχεται από την ΕΑΒ των
ζιζανίων σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, σε ύψος κοπής 5-8 εκ. από το έδαφος, απομάκρυνση από τους
χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν από τις χορτοκοπές και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται. Εργασίες καθαρισμού χαντακιών, καθαρισμός των πρανών και των όχθεων των καναλιών –
ρεμάτων από καλαμιές και λοιπά υδροχαρή φυτά, απορρίμματα – φερτά υλικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή
απορροή των ομβρίων για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Η απόθεση των προϊόντων καθαρισμού, με
χρήση ελαφρού φορτηγού που θα παρέχεται από την ΕΑΒ, θα πραγματοποιείται σε χώρο που θα ορίζεται από
την ΕΑΒ.
Εργασίες χορτοκοπής, κλαδεμάτων και ευπρεπισμού σε χώρου πράσινου επιφάνειας 32 στρεμμάτων. Επίσης, 
συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, μπουκάλια, ξένα αντικείμενα, κλπ), απομάκρυνσή τους από τους 
χώρους του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει αυθημερόν όλα τα προϊόντα κοπής, να καθαρίζει-
σκουπίζει αυθημερόν το χώρο από τα ψιλά υπολείμματα κοπής καθώς και από τα σκουπίδια που 
αποκαλύπτονται μετά την κοπή των χόρτων.                                                                                                                                                                                                 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα μηχανήματα σύμφωνα με τον τεχνικό εξοπλισμό της
παραγράφου 5 που αφορά τις παραπάνω εργασίες, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται
από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων προς την ασφαλή λειτουργία των μηχανήματων αλλά και προς την
ασφάλεια των χειριστών. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να
μην τραυματίσει ενδεχομένως διερχόμενο πεζό, διερχόμενο ή παρκαρισμένο αυτοκίνητο, μηχανήματα και λοιπά.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα βενζινοκίνητα χορτοκοπτικά μηχάνημα με
κατάλληλα εξαρτήματα, προκειμένου να κόβει και να απομακρύνει την θαμνώδη και ξυλώδη βλάστηση σε
χώρους που του ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.

Ωρες    35 Χ 460 Ημέρες

9.3 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ 



ΚΤΙΡΙΑ  m2 ΩΡΕΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
(επιφάνειας 200 στρεμμάτων)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  (επιφάνειας 32 

στρεμμάτων)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α’ ή Β’ βάρδια
Δ.1  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Παρκετάρισμα πλαστικών δαπέδων με μηχανή.
Γυάλισμα κρυσταλλοποίηση μαρμάρων.
Καθαρισμός διαδρόμων - εποξειδικών δαπέδων με μηχανή πλύσεως στεγνώσεως δαπέδου.
Παρκετάρισμα ξύλινων πατωμάτων.                                                                                                                                                                                                                                   
Πλύσιμο μοκέτας με μηχανή πλύσεως στεγνώσεως.
Καθαρισμός πλαστικών πρισματικών καλυμμάτων φωτιστικών ψευδοροφών των κτιρίων διαστάσεων 1,20 Χ 
0,60m και 1,20 Χ 0,30 μέτρα.
Δ.2 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΑΒ.
Δ.2 Έκτακτες εργασίες - υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού μετά από έγγραφη εντολή της ΕΑΒ.                                                                                                
Καθαρισμός ακάλυπτων χώρων της ΕΑΒ σε περιπτώσεις όπως κακοκαιρία, εκχιονισμό, πλημμύρα, θυελλώδους 
ανέμους κλπ.
Καθαρισμός τουαλετών και αποδυτηρίων κατά την περίοδο των διακοπών ή λοιπών αργιών ή μετά από έκτακτη 
υπερωριακή απασχόληση, του προσωπικού της ΕΑΒ.

9.4 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ - m2  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ


