
 
 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 

Η καθαριότητα των χώρων (Stands, διάδρομοι, reception, wc, αποθηκευτικοί χώροι, υπαίθριοι χώροι, parking κτλ) 

πραγματοποιείται αποκλειστικά από το Διοργανωτή με Εταιρεία Καθαριότητας της επιλογής του, σύμφωνα με  τους 

ισχύοντες κανόνες για την υγιεινή & ασφάλεια και την αποκομιδή απορριμμάτων εκτός του MEC. 

 
Οι υπηρεσίες καθαριότητας πρέπει να παρέχονται κατά τρόπον ώστε να μην εκθέτουν το MEC, υποχρεούμενος ο 

Διοργανωτής και η Εταιρεία Καθαριότητας να συμμορφώνονται σε τυχόν σχετικές υποδείξεις της MEC sa. 

 
ο Διοργανωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία Καθαριότητας το περιεχόμενο του παρόντος 

ώστε να συμπεριληφθεί στη μεταξύ τους συμφωνία. 

 
η Εταιρεία Καθαριότητας οφείλει (εκτός των άλλων), κατά την: 

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 
Να μεριμνά για τη διαρκή καθαριότητα και επαρκή τροφοδοσία με υγειονομικό υλικό των WC (Εργοταξίου  η/και 

Κοινού) που λειτουργούν, ανάλογα με την ημέρα και τις ανάγκες της εκδήλωσης κατόπιν έγκρισης της MEC sa. 

 
Να εγκαταστήσει (από την έναρξη της προετοιμασίας μέχρι και τη λήξη της παραχώρησης - παράδοσης των χώρων) 

κατάλληλα containers για τη συλλογή υλικών κατασκευής, συσκευασίας, απορριμμάτων κτλ, ικανά και αναγκαία σε 

πλήθος και μέγεθος, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση της εκδήλωσης 

(ανάλογα με τις ανάγκες της) και να τα απομακρύνει έγκαιρα (δηλ κατά τα συμφωνηθέντα μεταξύ MEC sa και 

Διοργανωτή) από τις εγκαταστάσεις και χωρίς να αφήσει υπολείμματα σκουπιδιών. 

 
Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και πριν την έναρξη λειτουργίας της εκδήλωσης, να αποδίδει τους 

κοινόχρηστους χώρους του MEC, όπως κλιμακοστάσια εστιατορίου, κλιμακοστάσιο και μεσόροφο ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισμάτων MECafé 1, χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων MECafé 2, προθαλάμους γραφείων παροχής 

υπηρεσιών (Διοργανωτή, Τεχνικού Συνεργάτη, Ιατρείου) κτλ καθαρούς και χωρίς απορρίμματα και κυρίως σκόνες που 

προέκυψαν λόγω των εργασιών προετοιμασίας. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Να διαθέτει διαρκώς προσωπικό καθαριότητας στα WC Κοινού, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας (διεξαγωγής) της 

εκδήλωσης. 

 
Συγκεκριμένα: τουλάχιστον μία καθαρίστρια, αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για κάθε συγκρότημα WC Κοινού, 

καθημερινά κατά το ωράριο λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση η MEC sa έχει το δικαίωμα να αναθέσει την 

καθαριότητά τους σε συμβεβλημένο της συνεργείο, με ανάλογη χρέωση του Διοργανωτή. 

 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ 

 
Να μεριμνά για τη διαρκή καθαριότητα και επαρκή τροφοδοσία με υγειονομικό υλικό των WC Εργοταξίου που 

λειτουργούν. 

 
Οι εκθέτες και οι κατασκευαστές τους οφείλουν να απομακρύνουν έγκαιρα (κατά τα συμφωνηθέντα) από το ΜΕC, με 

δικά τους μέσα και δαπάνες, τα εκθέματα, τις εκθεσιακές δομές, τις μοκέτες, τα ψευδοδάπεδα, τον εξοπλισμό και  τα  

κάθε είδους εναπομείναντα υλικά από την κατασκευή. 

 
Η Εταιρεία Καθαριότητας οφείλει να παραδώσει τους εκθεσιακούς χώρους εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που τους 

παρέλαβε, δηλαδή (ενδεικτικά) χωρίς σκουπίδια, ταινίες στο δάπεδο και εναπομείναντα υλικά από την κατασκευή, μετά 

από παρκετέζα και σφουγγάρισμα του δαπέδου, καθαριότητα της reception, των γραφείων, των WC, των εισόδων,  

των υπαίθριων χώρων κλπ και να απομακρύνει τα containers κατά τα ανωτέρω. 
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