
           

«Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕΣTIA 2021: Στεγαστικό 
πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» 

               1 

 

Funded by the Asylum, 
Migration, and Integration Fund 
of the European Union 

 
 
 

 

European Union 

ESTIA 2021: Rental Accommodation 
scheme for asylum seekers 

HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0129 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακας 1: Πίνακας Συμμόρφωσης 

 
ΚΩΔ. CPV: 90911100-7-- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KAΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

 
 
Η μελέτη (αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. www.kodep.gr) τεκμηριώνει την ανάγκη 
διενέργειας της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τα τριάντα 
εννέα (39) διαμερίσματα/κατοικίες», τα οποία μισθώνει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της ως άνω Δράσης. Η υπό 
ανάθεση υπηρεσία αφορά στο τρέχον έτος, και δη το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31η-12-2021. Η ανάθεση θα διενεργηθεί στο πλαίσιο των 
δαπανών της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του 
έργου ΕSTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία στο Δήμο Πειραιά» στον Ειδικό 
Στόχο «001-ESTIA» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711. 

 
1 Παρακαλείστε, όπως απαντήσετε, εάν πληρείται η εν λόγω απαίτηση, αναγράφοντας «ΝΑΙ» 
 

A/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ1 

1 Σκούπισμα-Σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων του διαμερίσματος ΝΑΙ  

2 Καθάρισμα-Απολύμανση WC και κουζίνας (ντουλάπια, νιπτήρες, ηλεκτρικές 
συσκευές) 

ΝΑΙ  

3 Καθαρισμός εξωτερικών χώρων (μπαλκόνια) και τζαμιών ΝΑΙ  

4 Ξεσκόνισμα επίπλων, καθάρισμα χαλιών όπου υπάρχουν ΝΑΙ  

5 Περισυλλογή απορριμμάτων ΝΑΙ  

6 Άδειασμα περιεχομένου ντουλαπών και παταριών ΝΑΙ  

7 Συγκέντρωση ρούχων και λευκών ειδών σε σακούλες ΝΑΙ  

8 Αφαίρεση της μούχλας με τη χρήση πιστοποιημένου υλικού, απόλυτα 
ενδεδειγμένου και άμεσα αποτελεσματικού, εφόσον τούτο απαιτείται σε 
συγκεκριμένο διαμέρισμα 

ΝΑΙ  

9 Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα εκτελούνται με εξοπλισμό και υλικά 
καθαρισμού του αναδόχου. 

ΝΑΙ  

10 Τα υλικά καθαρισμού με ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι μη αλκαλικά, 
φιλικά προς το περιβάλλον και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

ΝΑΙ  

11 Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο 
Απορρυπαντικών & Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του 
Κράτους 

ΝΑΙ  

12 Το σφουγγάρισμα θα πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικό-απολυμαντικό. 
Μετά από κάθε χρήση τα πανιά, οι σφουγγαρίστρες και τα σφουγγαρόπανα 
θα πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται. 

ΝΑΙ  

http://www.kodep.gr/

