ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Η καθαριότητα των χώρων (εκθεσιακή αίθουσα, reception, α.π.χ., προθάλαμοι γραφείων, wc, πύλες & έξοδοι
κινδύνου, κλιμακοστάσια, 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 (μεταξύ και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας Καθαριότητας).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τακτική καθαριότητα και επαρκής τροφοδοσία με υγειονομικό υλικό των WC (Εργοταξίου η/και Κοινού)

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού με την είσοδο των εκθετών & κατασκευαστών, δηλαδή από την 1η ημέρα έναρξης
κατασκευής των Stands ST.1 (Ειδικές κατασκευές), ειδικά στα WC Εργοταξίου (τουαλέτες, νιπτήρες πλύσης πινέλων κτλ).

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και πριν την έναρξη λειτουργίας της εκδήλωσης, απόδοση των
κοινόχρηστων χώρων του MEC, όπως: κλιμακοστάσια ΑΠΧ και MECafé 1, χώρος τραπεζοκαθισμάτων MECafé 1
(όροφος) και MECafé 2 και προθάλαμος Κόμβου 1 (Υπηρεσιών), καθαρών και χωρίς σκόνες που προέκυψαν
λόγω των εργασιών προετοιμασίας.

Μέριμνα (σε συνεργασία με το Διοργανωτή) για την προεπίστρωση χαρτοταινίας (κάτω από τις ταινίες διπλής
όψης) για εύκολη αφαίρεση κατά την αποξήλωση.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαρκής καθαρισμός & υγειονομικό υλικό στα WC Κοινού της Αίθουσας Α. Συγκεκριμένα, μόνιμη παρουσία
καθαριστή, σε κάθε συγκρότημα WC Κοινού, καθημερινά κατά το ωράριο λειτουργίας.

Τακτική καθαριότητα των WC Κοινού της ΑΠΧ.

Τακτική καθαριότητα των κάλαθων αχρήστων στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικά εκείνων που βρίσκονται
πέριξ των MECafé και στη είσοδο της Λαυρίου που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων και απαιτούν
τοποθέτηση κάδων μεγάλου μεγέθους.
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ

Τακτική καθαριότητα και επαρκής τροφοδοσία με υγειονομικό υλικό των WC Εργοταξίου.

Έγκαιρη απομάκρυνση από τους εκθέτες και τους κατασκευαστές (με δικά τους μέσα και δαπάνες), των
εκθεμάτων, των εκθεσιακών κατασκευών & δομών, των μοκετών & ψευδοδαπέδων και του εξοπλισμού τους εν
γένει.

Εμπρόθεσμη απόδοση από το Διοργανωτή και την Εταιρεία Καθαριότητας, όλων των χώρων του MEC στην
κατάσταση που παραδόθηκαν, δηλαδή (ενδεικτικά):
-χωρίς μπογιές, στόκους, λάδια, ταινίες κτλ στα δάπεδα
-χωρίς σκουπίδια, βίδες, μπάζα, υλικά κατασκευών κτλ, στους στεγασμένους και στους υπαίθριους χώρους
-και μετά από καθαρισμό με παρκετέζα και σφουγγάρισμα των δαπέδων (με μηχανικά μέσα εφόσον απαιτείται).
CONTAINERS

Εγκατάσταση κατάλληλων Containers, από την παραλαβή των χώρων (έναρξη προετοιμασίας) μέχρι και την
απόδοσή τους (λήξη αποξήλωσης), για τη συλλογή των υλικών κατασκευής, συσκευασίας, απορριμμάτων κτλ
της εκδήλωσης και την έγκαιρη αποκομιδή τους εκτός MEC, χωρίς υπολείμματα σκουπιδιών.

Τα Containers πρέπει να είναι επαρκή σε πλήθος και μέγεθος, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη
προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση της εκδήλωσης (ανάλογα με τις ανάγκες της).

Απαγορεύεται αυστηρά η ρήψη υλικών κατασκευής stands, μπάζων κτλ στους δημοτικούς κάδους (πράσινους
και μπλε) που βρίσκονται στους υπαίθριους χώρους του MEC, ενώ σε περίπτωση επιβολής τυχόν σχετικού
προστίμου από το Δήμο Παιανίας, ο Διοργανωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή του.
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