
 

dt717                                                                                                                  1                                                                                                              

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 

 

Η καθαριότητα των χώρων (χώρος υποδοχής, εκθετήρια, διάδροµοι, wc, υπαίθριοι χώροι, parking κτλ) 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Οργανωτή µε εταιρεία καθαρισµού 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 

Οργανωτής και η εταιρεία καθαρισµού να συµµορφώνονται σε τυχόν σχετικές υποδείξεις της MEC sa. 

 

Ο Οργανωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία καθαρισµού το περιεχόµενο του παρόντος, ώστε 

να συµπεριληφθεί στη µεταξύ τους συµφωνία. 

 

 

Κατά την ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ της εκδήλωσης, η εταιρεία καθαρισµού οφείλει ενδεικτικά (εκτός των άλλων): 

 

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

(εργοταξιακών 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 / παράδοση των 

χώρων) κατάλληλα containers για τη συλλογή υλικών κατασκευής, συσκευασίας, απορριµµάτων κλπ, 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 Οργανωτή) από τις εγκαταστάσεις και χωρίς να αφήσει υπολείµµατα 

σκουπιδιών. 

 

Κατά τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της εκδήλωσης, η εταιρεία καθαρισµού οφείλει ενδεικτικά (εκτός των άλλων): 

 

Να διαθέτει προσωπικό καθαριότητας στα WC κοινού καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 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 Οργανωτή. 

 

Κατά την ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ της εκδήλωσης, η εταιρεία καθαρισµού οφείλει ενδεικτικά (εκτός των άλλων): 

 

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

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 καθαρισµού οφείλει να παραδώσει τους εκθεσιακούς χώρους έγκαιρα 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. 

 

 


