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ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά 

κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε 

νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε 

ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.  

ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε 

πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο, λα αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα 

πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο, αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη 

ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ 

θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία. 

 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

Άρθρο 1. 

 

1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ησαλλίλσλ (ΠΓΝΗ) εθηάζεσο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεκκέλνπο πίλαθεο, θαζ' φιν ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ππφ 

ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  

2. ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ λνκνζεζία, ηηο 

θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ.  

3. Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθψλ, αξγηψλ 

θαη εμαηξεηέσλ εκεξψλ φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, πεξηιακβάλεη δε φια ηα ηκήκαηα θαη ρψξνπο ηνπ ΠΓΝΗ 

πνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ 

ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα 
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θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο ηνπ ΠΓΝΗ πνπ θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα ζεκαίλεη γλψζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ρψξσλ ηνπ ΠΓΝΗ πνπ ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ 

παξνχζα ή ππάξρεη εχινγε απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο.  

4. Ζ ππεξεζία κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ρψξνπο εθφζνλ δε ιεηηνπξγνχλ θαη ην ηίκεκα ζα κεησζεί κε 

αλάινγε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

5. Ωο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ηνπ ΠΓΝΗ.  

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνξξηκκάησλ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΦΔΚ1537/2012).   

Σα λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα ζα δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο 

Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ ηνπ ΠΓΝΗ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ, ε Γηνίθεζε ηνπ ΠΓΝΗ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πξφζηηκν έσο 100 € (εθαηφ 

επξψ) γηα θάζε παξάβαζε.  

7. Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε γαληηψλ απφ ηνπο κεηαθνξείο Ηαηξηθψλ απνβιήησλ θαη κνιπζκαηηθνχ 

ηκαηηζκνχ επηζεκαίλεηαη φηη, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ ζα εθαξκφδνπλ 

πγηεηλή ησλ ρεξηψλ θαη ζα θνξάλε γάληηα. 

 Με ηελ άθημή ηνπο ζε θάζε Κιηληθή, Σκήκα ή Μνλάδα,  ζα απνξξίπηνπλ ηα γάληηα κηαο ρξήζεο, ζα 

εθαξκφδνπλ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ (ζαπνχληζκα ή ρξήζε αιθννινχρνπ δηαιχκαηνο) θαη ζα αληηθαζηζηνχλ 

ηα γάληηα κηαο ρξήζεο. Αθνινπζεί ε απνκάθξπλζε ησλ Ηαηξηθψλ απνβιήησλ ή ηνπ αθάζαξηνπ θαη 

κνιπζκαηηθνχ ηκαηηζκνχ. Πξηλ ηελ έμνδν ηνπ κεηαθνξέα απφ θάζε ηκήκα, νη ίδηνη ζα απνξξίπηνπλ ηα 

γάληηα θαη ζα εθαξκφδνπλ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ, αθνινπζεί αληηθαηάζηαζε ησλ γαληηψλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ απνξξίπηνληαη ηα γάληηα κηαο ρξήζεο θαη εθαξκφδεηαη 

πγηεηλή ησλ ρεξηψλ. 

Όια ηα ηξνρήιαηα κεηαθνξάο ρξήδνπλ απνηειεζκαηηθήο θαζαξηφηεηαο - απνιχκαλζεο ζην ηέινο θάζε 

βάξδηαο.  

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο θαη ζάθνπο απνξξηκκάησλ (ελδεηθηηθά: θφθθηλνπο-θίηξηλνπο-

καχξνπο).  

9. Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ 

πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε 

ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ εκθάληζε.  
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10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ αλάινγα κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα  απνδεηθλχεη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη πξψηεο 

πνηφηεηαο.  

11. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 

αληηθαηαζηήζεη ακέζσο, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε.  

12. Σν ΠΓΝΗ παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν γηα ηελ θχιαμε ησλ εξγαιείσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη 

πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Σα πιηθά πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ (ζθνπγγαξίζηξεο, κάπεο κε κηθξντλεο, παλάθηα) ζα πιέλνληαη ζε πιπληήξηα θαη ζα 

ζηεγλψλνληαη ζε ζηεγλσηήξηα πνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο 

νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη λα ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο 

ρψξνπο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα, κφιηο απηνί δεηεζνχλ απφ ην 

Ννζνθνκείν. Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί ηνπ ζηνλ ρψξν ηνπ ΠΓΝΗ.  

13. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ ΠΓΝΗ.  

14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία κε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ ΠΓΝΗ κε 

ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  

15. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή 

εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ' απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ ΠΓΝΗ θαη ηελ 

ΔΝΛ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή 

παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιιεηαη απφ ην ΠΓΝΗ γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή 

εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 10%, 

παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή.   ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη 

έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε δηαηχπσζε.  

16. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηξφπνπ θαζαξηφηεηαο θαη ρξήζεο πιηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε 

απφ ηελ ΔΝΛ. 

17. Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  

18. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

21DIAB000017666 2021-07-01



 

 

19. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  

20. Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα απνιχκαλζεο 

κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε.  

21.  Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

(φπσο ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ).   

22. Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν.  

23. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο 

πξνζσπηθνχ.  

24. Δπηζεκαίλεηαη φηη, απαηηείηαη ηακηικός και επαναλαμβανόμενος εθοδιαζμός κε πιηθά (ραξηί, 

ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη, θηι.) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γξαθείσλ, WC θαη 

αλαπξνζαξκνγή ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο πραγματικές ανάγκες. 

25.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ κε επαξθή πνζφηεηα 

αιθννινχρνπ δηαιχκαηνο γηα ηελ πγηεηλή αληηζεςία ησλ ρεξηψλ, λα εθπαηδεχεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ 

νξζή εθαξκνγή ηνπ, θαζψο θαη λα ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ζηε ρξήζε ηνπ.  

26. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζψο θαη 

αιθννινχρνπ δηαιχκαηνο γηα ηηο αλάγθεο πγηεηλήο αληηζεςίαο ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

θαζαξηφηεηα. Οη εθηηκψκελεο πνζφηεηεο απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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Πίνακας 1. Δίδε Αηνκηθήο Τγηεηλήο 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΜΗΝΑ 

Υαξηί Τγείαο  
Α΄ πνηφηεηαο,  λα θαηαζθεπάδνληαη απφ 100 % πξσηνγελή ραξηνπνιηφ 
θαη φρη αλαθπθισκέλν. 

Ο αλαθπθισκέλνο ραξηνπνιηφο γηα λα μαλαιεπθαλζεί ρξεηάδεηαη θάπνηα 
ρεκηθά πνπ ηνλ θαζηζηνχλ επηθίλδπλν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζε 
επαίζζεηεο πεξηνρέο ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ αθαηξνχλ θάπνηεο 
θπζηθέο ηδηφηεηεο φπσο ε πδαηνδηαιπηφηεηα, ε απνξξνθεηηθφηεηα θαη 
γεληθά φια ηα πξνηεξήκαηα ηνπ παξζέλνπ ραξηηνχ.                  

ΡΟΛΟ 40.000 

Υεηξνπεηζέηεο  
(ΕηθΕαθ Α΄ πνηφηεηαο,  Υεκηθφο θαη ζεξκνπιαζηηθφο πνιηφο πιήξσο 

πδαηνδηαιπηφο κε αλαθπθιψκελνο 320 gr, 30gr αλά θχιιν, δηαζηάζεσλ 

21x25 cm ηνπιάρηζηνλ). 

Οη ρεηξνπεηζέηεο λα είλαη ζε παθέηα. Κάζε παθέην λα είλαη ζε πιαζηηθή ε 
ράξηηλε ζήθε θαη ε ιήςε ησλ θχιισλ λα γίλεηαη κε επθνιία. Οη 
ρεηξνπεηζέηεο ζα είλαη απφ πξσηνγελή ραξηνπνιηφ ιεπθνχ ρξψκαηνο 
θαη δελ ζα πεξηέρνπλ νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ απηνχο πνπ ηηο 
ρξεζηκνπνηνχλ.  

ΦΤΛΛΟ 1.000.000 

Κξεκνζάπνπλν 
Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο ηνπ  1 lt. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δνρεία δελ ζα επαλαπιεξψλνληαη κε ζαπνχλη 

αιιά ζα απνξξίπηνληαη απεπζείαο φηαλ αδεηάδνπλ, γηα ηελ απνθπγή 

απνηθηζκνχ ηνπο κε κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο θαη ζα ηνπνζεηείηαη λέν 

δνρείν. Να πεξηέρεη ελπδαηηθνχο θαη ιηπαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ 

δέξκαηνο. Να έρεη νπδέηεξν PH 5,5-7 θαη λα είλαη δεξκαηνινγηθά 

ειεγκέλν. Να πεξηέρεη επηπξφζζεηα κία ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο ζαλ 

ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε αλάπηπμε κηθξνβίσλ, φπσο απηά 

ραξαθηεξίδνληαη ζην ΦΔΚ 329, ηεχρνο δεχηεξν 21/4/1997 ΚΤΑ 

6α/νηθ., 3320 παξάξηεκα VI (εθηφο triclosan). Να έρεη άδεηα ζαλ 

θαιιπληηθφ (απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΦ) ή ζαλ 

απνξξππαληηθφ ρεξηψλ (απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ζην ΓΥΚ) ε νπνία 

λα πξνζθνκηζηεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Να θαηαηεζνχλ κειέηεο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηα αιθννινχρα αληηζεπηηθά ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

Να αλαθέξνληαη ζαθψο ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ 

(ζηα ειιεληθά) θαη λα θαηαηεζνχλ 3 (ηξία) δείγκαηα ζηελ θαλνληθή 

ηνπο ζπζθεπαζία. Κάζε ζπζθεπαζία ηνπ 1Lt λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

πιαζηηθή αληιία 2 ml γηα ρξήζε εθηφο dispenser. 

ΛΗΣΡΟ 1000LIT 
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Άρθρο 2. 

ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

 Οι σπηρεζίες καθαριόηηηας ζηοσς  τώροσς  ηοσ Νοζοκομείοσ διέπονηαι ασζηηρά από 

ηον Εζωηερικό Κανονιζμό Καθαριόηηηας ασηού. Απαξαίηεηε είλαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηφηεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη επί έθηαθησλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ε παλδεκία COVID-19, πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη επηθαηξνπνηεκέλεο 

νδεγίεο ηνπ ΔΟΓΤ θαη ε ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Καζαξηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε θαζαξηφηεηα-απνιχκαλζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΝΛ. 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θάησζη 

πηζηνπνηεηηθά ζε ηζρχ: 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2015 

 ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 14001:2015  

 ΔΛΟΣ ISO 45001:2018  

δεδνκέλεο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ πξνηχπσλ κε ηελ ήδε εθαξκνδφκελε πνιηηηθή πνηφηεηαο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ήδε ηνπ 90% ησλ ηαηξνλνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε επηηξέπεη ηφζν ηε δηαρείξηζε 

απεηιψλ φζν θαη ηε ζηελή δηαβνχιεπζε θαη αμηνιφγεζε κε ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ (έιεγρνο 3νπ κέξνπο, δηαδηθαζία ειέγρνπ, 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, αμηνιφγεζε ηθαλνπνίεζεο, δηαρείξηζε θηλδχλνπ, πξνδηαγξαθέο 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ), φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ Κιηληθψλ-ηκεκάησλ θαη 

Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην ΔΠΔ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα ζχκθσλα κε ην 

αξ. πξση. 9444/27-04-2021 έγγξαθν ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζχκθσλα κε ην Δζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ελειίθσλ ηεο Δζληθήο επηηξνπήο 

Δκβνιηαζκψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε βάζε ηηο πεξηγξαθφκελεο απφ ηνπο Γηεπζπληέο θαη 

Πξντζηάκελνπο αλάγθεο ζε θαζαξηφηεηα  ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ λα εθαξκφζεη νξζή 

θαηαλνκή ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ο αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη 

λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε 
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απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά 

κε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο.  

 Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο.  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη εηδηθέο νδεγίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, θαζψο 

θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, φπσο 

δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ,  πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ ΔΝΛ.  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ινίκσμεο COVID-19, νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ηήξεζεο νδεγηψλ.                                                         

 

Άρθρο 3. 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

 

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο 

Τπεξεζηψλ Τγείαο) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο 

θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη 

πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί.  

• Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε 

λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 

αλάδνρν.  

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 

αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε 

σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία θιαδηθή ..Δ, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ 

σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην 

δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ 

σο εθπηψηνπ. 

• Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή 

θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά 

γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.   
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• ην Ννζνθνκείν ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Κ.Α ή ζε άιιν 

δεκφζην νξγαληζκφ.  Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη 

νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ 

αλάδνρν. 

• Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. εκεηψλεηαη φηη, ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β θαη λα είλαη 

εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ ζε ζπλελλφεζε κε 

ην ηκ. Δκβνιίσλ. Σα απνδεηθηηθά εκβνιηαζκνχ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο απνηεινχλ 

ππνρξέσζε γηα ηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν θαη ζα παξαδνζνχλ ζην Ννζνθνκείν ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ Ηαηξφ εξγαζίαο, κε ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ. 

• Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα 

(ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο 

ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΠΓΝΗ.  

• Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ 

απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο 

εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ην Ννζνθνκείν.  

• Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ 

θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη 

αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν,  ν νπνίνο είλαη ν κφλνο 

ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη 

έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ.  

• Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα πξνζιάβεη θαη άιινπο ππαιιήινπο, αλ 

θξίλεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν αξηζκεηηθά φζν θαη θαηά εηδηθφηεηεο δελ επαξθεί γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

• Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο θνηηψλεο ηαηξψλ είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

θαζαξηφηεηα θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θαζαξνχ θαη αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε 

ην γξαθείν ηκαηηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

21DIAB000017666 2021-07-01



 

[9] 

 

• Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα 

ελαιιάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.   

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν 

ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν κεληαίν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην 

νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε 

εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, ην αξγφηεξν ηελ 

25ε εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ φηη, πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ην πξφγξακκα εξγαζίαο, ν εξγνιάβνο πξέπεη λα 

ζπκκνξθσζεί ακέζσο θαη λα εθαξκφζεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη.  

• Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα δελ ζα κεηαθηλείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο βάξδηαο θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη (εηδηθά ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη 

ρεηξνπξγεία). Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ 

Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή θαη 

Πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο.   

• ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ 

πνπ αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ  

ππεξεζία ηνπ ΠΓΝΗ ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο:   

i. Πξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.   

ii. Πξφζηηµν 132 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 3 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.   

iii. Πξφζηηµν 176 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 4 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν. 

iv. Πξφζηηµν 440 € αλ απνπζηάδνπλ µέρξη 5 άηνµα µέζα ζε έλα 24σξν.   

• ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.  

• Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ 

γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ζηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

πγείαο ησλ αζζελψλ θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη, εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ 

απφξξεην.  
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• Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο.  

• ε πεξίπησζε πξνζθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ 

ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη 

άκεζα ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε 

παξαιεθζεί.  

• Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε 

θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. ε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

(3) ζηνιέο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηα εμαηνκηθεπκέλα ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη νπνίεο 

ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα 

εγθξηζεί απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ 

ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ. 

• Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη 

ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ  

• Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη κε επζχλε ηνπ ηδίνπ εηδηθή 

πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ζε εκθαλέο ζεκείν ζηε ζηνιή εξγαζίαο ηνπ, ε νπνία ζα θέξεη ηα 

εμήο: 1) θσηνγξαθία, 2) νλνκαηεπψλπκν, 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο, 4)  ηκήκα, 5) επσλπκία ηνπ 

αλαδφρνπ θαη ην ινγφηππν ηνπ ΠΓΝΗ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4. 

ΤΛΙΚΑ-ΣΕΥΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

• Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ ηα έμνδα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, κεραλεκάησλ θαη ζάθσλ 

θαζαξηφηεηαο. Όια ηα πιηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη άξηζηεο 

πνηφηεηαο θαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Οη ζάθνη 

απνξξηκκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθνί θαη λα απνηξέπνπλ ηελ δηαξξνή πγξψλ.   

• Σα πιηθά θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηεινχλ ππφ ηελ 

έγθξηζε ηεο ΔΝΛ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

• Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα καταθέσει κατάσταση ησλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ, απνιχκαλζεο, 

πιεξνθνξηαθά έληππα, δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο. Γηα ηα πιηθά απνιχκαλζεο πξέπεη λα 
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θαηαηεζεί ε έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο απφ ηνλ Δ.Ο.Φ. Σν απνξξππαληηθά  λα θέξνπλ αξηζκφ 

έγθξηζεο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαη λα είλαη δηαθξηηηθά αξσκαηηζκέλα.   

• Σα απνιπκαληηθά (ριψξην θαη δηζθία Γηρισξντζνθπαλνπξηθνχ Ναηξίνπ, NaDCC) δαπέδσλ- 

επηθαλεηψλ λα έρνπλ άδεηα ΔΟΦ. Να αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγνχ ρισξίνπ (4% έσο 6%)  

ή ηα ppm πνπ απνδεζκεχεη αλά ιίηξν λεξνχ θαη γεληθφηεξα ε ζχλζεζή ηνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία 

παξαγσγήο θαη ιήμεο.   

• Σα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά πξντφληα, ζα είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, δε θα 

αναδύοσν δσζάρεζηες οζμές, δε ζα είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη δε ζα πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. Δηδηθφηεξα ν θαηαζθεπαζηήο θαη ν πξνκεζεπηήο 

ησλ απνξξππαληηθψλ-απνιπκαληηθψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ: ISO 9001 θαη ISO 13485, ελψ νη 

πξνκεζεπηέο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ISO 14001. 

• Ζ θαζαξηφηεηα θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο, ε ηερληθή θαζαξηφηεηαο, ε γεληθή κεληαία θαζαξηφηεηα θαη ηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζα νξίδνληαη γηα θάζε ρψξν κε ζπλεξγαζία θαη γξαπηέο νδεγίεο ηνπ 

επφπηε θαζαξηφηεηαο, ηεο πξντζηακέλεο ηκήκαηνο ή θιηληθήο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αξκνδίνπ.  

• Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο πιπζίκαηνο, παξθεηαξίζκαηνο θαη απνιχκαλζεο ησλ ρψξσλ θαη 

κηθξνεξγαιεία (θνπβάδεο θαζψο θαη κεραλή πιχζεσο θαη θαζαξηζκνχ δαπέδσλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

κε ξεχκα ή κπαηαξία θαη ζα επξίζθεηαη ζε κφληκε βάζε ζην Ννζνθνκείν θαη άιια φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ) ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ 

αλάδνρν.   

• Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο-

απνιχκαλζεο, ελψ φζνλ αθνξά ζηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πξέπεη λα πιεξνί ηνπο παξαθάησ φξνπο:   

1. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα. 

2. Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ αλάδνρνπ λα είλαη ακεηαρείξηζηνο. 

3.  Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο, 

θαηάιιεια, αρξεζηκνπνίεηα θαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο. 

4. Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν 

θαη εκθάληζεο.  

5. Ο εμνπιηζκφο, ηα εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο, (βξαρπρξφληα ή 

καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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6. Σα απαξαίηεηα κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο, παλέηεο 

κε κηθξντλεο, ηξφιετ θαζαξηζηψλ κε φια ηα ζπλνδεπηηθά εμαξηήκαηα θ.η.ι.) λα είλαη δηαθνξεηηθά 

γηα θάζε Κιηληθή-Σκήκα-Δξγαζηήξηα-Μνλάδεο, Πηέξπγα Γηνίθεζεο θαη άιισλ ππεξεζηψλ θαη λα 

κελ κεηαθέξνληαη εθηφο ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία πξννξίδνληαη. 

7.  Ο παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ησλ ρψξσλ λα είλαη καξθαξηζκέλνο κε ηελ 

νλνκαζία ηνπ ρψξνπ θαη ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 

8. ε θάζε ηξφιετ απαηηείηαη λα ππάξρεη πιαζηηθνπνηεκέλν έληππν κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηηο 

αξαηψζεηο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

θαζψο επίζεο, λα δηαηίζεληαη εχρξεζηνη δνζνκεηξεηέο γηα θάζε ηξφιετ ή ε δηάζεζε ησλ 

απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ δηαιπκάησλ γίλεηαη κέζσ θεληξηθήο δνζνκεηξηθήο 

αληιίαο. 

9. Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκφλσζεο ησλ Κιηληθψλ-ηκεκάησλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο 

εμνπιηζκφο θαη πιηθά θαζαξηζκνχ. 

10. Σα αζηηθά  απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ρψξνπο ζπγθέληξσζεο πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

δπν ηνπιάρηζηνλ θνξέο εκεξεζίσο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλαθνκηδή ηνπο απφ ηα εηδηθά 

απηνθίλεηα κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ. 

11. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη ζα πεηηνχληαη ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά. 

12.  Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ κε ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία 

γάληηα θαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ηα πξνβιεπφκελα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε  κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ( ΜΑΠ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ COVID-19. 

13.  Σα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν λα είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο Δ.Ο.Φ, Γ.Υ.Κ.  Θα εγθξίλνληαη επίζεο, απφ ην 

Ννζνθνκείν, ηφζν φζν πξνο ηελ πνηφηεηα  φζν θαη σο ηελ πνζφηεηά ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη απνιπκαληηθψλ  ηνπ Ννζνθνκείνπ καο. 

14.  Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ε απνηειεζκαηηθή θαζαξηφηεηα ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο  

(παλέηεο κε κηθξντλεο θαη παληά επηθαλεηψλ) λα γίλεηαη  απφ εηδηθά πιπληήξηα- ζηεγλσηήξηα.  

15. ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη  θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη 

απνιχκαλζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. ε 

θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 

πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

16. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί θαηαζηξνθή ή βιάβε ζε πάγην εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ,        

(εμαηηίαο θαθήο ρξήζεο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ή ρεκηθνχ θαζαξηζηηθνχ γηα ηελ θαζαξηφηεηα) 

ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε απνδεκίσζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο νηαζδήπνηε θζνξάο.  
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17. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα 

επλαθαζαξηζηεί θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ην απνηέιεζκα δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν ρψξνο ξππαλζεί μαλά. 

• Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη 

πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε (επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θιπ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην 

Ννζνθνκείν πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, επηθαινχκελνο ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο.   

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ µε ηα θαηάιιεια γηα θάζε εξγαζία γάληηα, 

ηδίσο δε κε ρνλδξά (θνπδίλαο), κηαο ρξήζεσο θαη δεξκάηηλα ρνλδξά γάληηα κε πηζηνπνίεζε CE γηα 

ηνπο κεηαθνξείο ησλ απνξξηκκάησλ.   

• Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ 

ζε πεξίπησζε κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα, αιιά θαη επηπξφζζεηα,  ζε ζρέζε κε 

φζα ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη. 

•  Αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ρεηξνπεηζεηψλ θαη πγξνχ ζαπνπληνχ) απφ θιηληθέο θαη ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα ιακβάλεηαη 

ππ φςηλ εθηίκεζε θαηαλάισζεο  απφ ηνπο Πξντζηάκελνπο  ησλ ηκεκάησλ. 

Άρθρο 5. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ 

 

• Ο αλάδνρνο επηζεσξείηαη θαη ειέγρεηαη απφ νξηζζείζα Δπηηξνπή θαη θάζε εμνπζηνδνηεκέλν πξνο 

ηνχην απφ ην Γ. πξφζσπν, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηελ ΔΝΛ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

απφ κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ηνλ Τπεχζπλν Δπηζηαζίαο θαη απφ ππάιιειν ηνπ 

θιάδνπ Δπνπηψλ Γεκφζηαο Τγείαο. Οη αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ ειέγρνπ πνπ 

ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο.   

• Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη-επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ αλαγξάθνληαη  ζηε ζχκβαζε 

ηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ.    

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ ηνλ 

αζθνχλ.  
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• Ο αλάδνρνο ηεξεί βηβιίν επηθνηλσλίαο µε ηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο µε ζθνπφ ηελ 

αλαγξαθή ζε απηφ ηπρφλ ειιείςεσλ ή παξαπφλσλ παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ, ην 

νπνίν ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη 

θαη λα επηιακβάλεηαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην βηβιίν ειιείςεσλ. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο 

επηζεσξεί θαη ππνγξάθεη ηελ εμάιεηςε ησλ παξαιείςεσλ ή εάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξσ ην αξγφηεξν εληφο ηνπ επνκέλνπ 24ψξνπ, επηβάιιεηαη απφ ην 

λνζνθνκείν πξφζηηκν 150 €, αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ κήλα πνπ ηειεζηδίθεζε ε απφθαζε 

γηα πνηλή θαη παξαθξαηείηαη απφ ην κεληαίν ηίµεµα. Ζ απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ θνηλνπνηείηαη 

ζηνλ αλάδνρν πνπ δηθαηνχηαη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο αληηξξήζεηο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ πξνο απηφλ θνηλνπνίεζε ηνπ πξνζηίκνπ. Παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ 

δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ 

αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. Ο αλάδνρνο ζα ηεξεί ππνρξεσηηθά βηβιίν ηήξεζεο παξνπζηψλ, ην νπνίν 

ζα θπιάζζεηαη θιεηδσκέλν ζην ηκήκα επηζηαζίαο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ εξγαζία. Σηο εκέξεο κε 

εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο επηζηαζίαο (-Κ-Α, απνγεχκαηα, λχρηεο) ην βηβιίν ηήξεζεο παξνπζηψλ ζα 

θπιάζζεηαη θιεηδσκέλν ζην γξαθείν ησλ επνπηψλ θαζαξηφηεηαο θαη νη εξγαδφκελνη ζα 

ππνγξάθνπλ ζε απηφ κε επζχλε ησλ επνπηψλ.  

• Ζ αμηνιφγεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ΠΓΝΗ ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα έληππα 

ειέγρνπ αλαθνξψλ θαη αμηνιφγεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο. 

Άρθρο 6 

ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΠΛΗΡΩΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

ε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ν αλάδνρνο 

ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνλ εξγνδφηε θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη άκεζα ηελ ππεξεζία, 

εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ 

απνθαηαζηήζεη ηηο πιεκκειψο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο. 

Πεξαηηέξσ  ν εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ ηε 

ζχκβαζε πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ, φηαλ 

απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηήο εηδνπνίεζεο - δελ εθπιεξψζεη άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε ν εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε, θεξχζζνληαο ησλ 

αλάδνρν έθπησην  θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.   

Άρθρο 7 

ΆΛΛΟΙ ΟΡΟΙ 
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• Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε  

• Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ 

ειέγρνπο είηε ηνπ Ννζνθνκείνπ είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ψκα Δπηζεσξεηψλ 

Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θ.η.ι.)  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 

απνιχκαλζεο ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΝΛ, φπσο ζα ηεζνχλ θαηά  ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. Σνλίδεηαη φηη, 

νη Γεληθέο αξρέο δχλαληαη λα αλαπξνζαξκνζζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαζαξηφηεηαο-

απνιχκαλζεο. 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΥΕ 
 

1. Ζ θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κε παλέηεο κηθξνηλψλ γηα ην ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ θαη παληά 

κηθξντλψλ γηα επηθάλεηεο. 

2.  Πξνεγείηαη  ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε. 

3. ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ. 

4. Καζαξηφηεηα απφ ηα ςειά επίπεδα πξνο ηα ρακειά. 

5. Πξνεγνχληαη νη πην θαζαξνί ρψξνη, δηάδξνκνη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, κεηά νη ζάιακνη 

λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη πνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ή 

πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα. 

6. Μνλψζεηο φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκψμεηο, ζα πξέπεη λα 

θαζαξίδνληαη κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, ηα νπνία ζην ηέινο ζα 

θαζαξίδνληαη θαη ζα απνιπκαίλνληαη. 

7. εηξά εξγαζηψλ: απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί, πγξφ μεζθφληζκα 

(κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα, ζθνπγγάξηζκα-ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ 

θνπβά). 

8. ε θάζε ζάιακν ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ δπν θαζαξέο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο θαη ν 

επαξθείο αξηζκφο πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα παληά θαη παλέηεο δελ 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη αιιά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο θαη ζα νδεγνχληαη ζηα 

πιπληήξηα. 

21DIAB000017666 2021-07-01



 

 

9. Πιχζηκν, ζηέγλσκα ηνπ εμνπιηζκνχ  (παληά, ζθνπγγαξίζηξεο) ζην πιπληήξην θαη ζηεγλσηήξην 

αληίζηνηρα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο θαη θαζαξηφηεηα–απνιχκαλζε  ησλ θάδσλ θαη ησλ θνπβάδσλ 

θαζαξηφηεηαο. 

10. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηκήκαηα, ζα είλαη 

απνθιεηζηηθά, ζα δηαθέξνπλ ρξσκαηηθά αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 

11. Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 

12. Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε πεξίπησζε 

θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

13. Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή κεγάιεο πνζφηεηαο αίκαηνο ή άιισλ 

βηνινγηθψλ πγξψλ ζα απνξξίπηνληαη ζε μερσξηζηφ πεξηέθηε (πρ πιηθά Υεηξνπξγείνπ, 

Μαηεπηεξίνπ θηι) 

14. ηα Κιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ 

Ηαηξνλνζειεπηηθψλ ζηάζεσλ θηι ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαζεκεξηλήο θαζαξηφηεηαο 

ζαιάκσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα ζπκβνπιεχεηαη θαη λα ηεξεί ηνλ Εζωηερικό Κανονιζμό Καθαριόηηηας ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

Άρθρο 1 

 

Ζ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο 

επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΝΛ φπσο ζα ηεζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο, 

εηδηθφηεξα γηα ρψξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή, φπσο νη ζάιακνη απνκφλσζεο, ηα 

ρεηξνπξγεία,  κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηα εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε θιπ.  

Ηζρχεη φηη αλαθέξεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο, αλαιπηηθά: 

1.  ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ  

Ηδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δίδεηαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ησλ εμήο ρψξσλ: 

 Δκβνιηαζηηθφ Κέληξν 

 Δμσηεξηθφ ηαηξείν Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο 

 Σκήκα Αηκνιεςηψλ 

 Πχιεο εηζφδνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

α) πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ  

β) θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  ζε θάζε βάξδηα 

γ) Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ: γξαθεία,  

θαξέθιεο, ρεηξνιαβέο, πάγθνη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά αλά βάξδηα.  

δ)Σα πφκνια θαζαξίδνληαη-απνιπκαίλνληαη 3 θνξέο ηνπιάρηζηνλ αλά βάξδηα. 
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ε) Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα-θαξέθιεο κε ηα αληίζηνηρα 

πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ ζε απμεκέλε ζπρλφηεηα.  

ζη) Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαζεκεξηλά. 

ε) Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ εβδνκαδηαίσο. 

ζ) θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ-απνιπκαληηθφ παλέηα.  

η) Σδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.   

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C επηζθεπηψλ 

ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο  θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-

δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Πξντζηάκελν. Απαηηείηαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ δνζεηζψλ 

νδεγηψλ θαζαξηφηεηαο-απνιχκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19. 

2. ΣΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ   

α) πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ  

β) θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  ζε θάζε βάξδηα 

γ) Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ: γξαθεία,  

θαξέθιεο, ρεηξνιαβέο, πάγθνη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά αλά βάξδηα.  

δ)Σα πφκνια θαζαξίδνληαη-απνιπκαίλνληαη 3 θνξέο ηνπιάρηζηνλ αλά βάξδηα. 

ε) Καζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα-θαξέθιεο κε ηα αληίζηνηρα 

πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ ζε απμεκέλε ζπρλφηεηα.  

ζη) Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαζεκεξηλά. 

ε) Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ εβδνκαδηαίσο. 

ζ) θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ-απνιπκαληηθφ παλέηα.  

η) Σδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.  

Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Καηά ηε δηάξθεηα θαη ηελ 

επφκελε ηεο εθεκεξίαο απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο 

ηνπ Πξντζηακέλνπ. Σα W.C επηζθεπηψλ ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη 

απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ.  

Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Πξντζηάκελν. Όινη νη 

παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν γίλεηαη γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ.   

Απαηηείηαη ε απζηεξή ηήξεζε ησλ δνζεηζψλ νδεγηψλ θαζαξηφηεηαο-απνιχκαλζεο γηα ηηο 

αλάγθεο αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο COVID-19. 
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3. ΜΟΝΑΔΕ, ΥΕΙΡΟΤΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ  

Ζ θαζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζηηο  Μνλάδεο, Υεηξνπξγεία, Δξγαζηήξηα εθαξκφδεηαη εληαηηθά 

ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο.  

Δπηβάιιεηαη ε ΑΜΔΖ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο 

ρψξνπο ( Υεηξνπξγεία- Μαηεπηηθά  Γεληθά, Απνζηείξσζε, ΜΔΘ) θαζ' φιν ην 24σξν.   

4. ΚΟΙΣΩΝΕ ΙΑΣΡΩΝ- WC  

• Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.  

• Αθαίξεζε ηνπ αθάζαξηνπ  ηκαηηζκνχ  

• ηξψζηκν θαζαξνχ ηκαηηζκνχ  

• Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.   

• θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.   

• θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.   

• Σδάκηα παξαζχξσλ 2  θνξέο κεληαίσο.     

Γηα ηελ θαζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ησλ WC βι. Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο.             

           5. ΚΑΘΑΡΙΜΟ  ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΩΝ-ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ   

Κιηκαθνζηάζηα 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (λένη 

ιεθέδεο, ζθνππίδηα θιπ.) εηδνπνηείηαη ην ηκήκα Καζαξηζκνχ θαη επηκειείηαη άκεζα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ.   

Αλειθπζηήξεο   

Οη θαζνξηζκέλνη αλειθπζηήξεο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κνιπζκαηηθνχ ηκαηηζκνχ θαη ησλ 

απνβιήησλ επηβάιιεηαη λα θαζαξίδνληαη-απνιπκαίλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

κεηαθνξάο ή απνθνκηδήο αληίζηνηρα. 

θνχπηζκα µε απνξξνθεηηθή ζθνχπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγψλ νιηζζήζεσο ησλ ζπξψλ 

ησλ  ζαιάκσλ. Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη µε πγξφ θαζαξηζµνχ θαη πγξφ 

απνιχκαλζεο απουεύγοντας τον ψεκασμό.   

Οη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ παλάθηα 

ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε βάξδηα. ε ζπλεξγαζία µε ηηο  ηερληθέο  ππεξεζίεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν νη ςεπδνξνθέο θαη ηα θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.   
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6.  ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ -ΑΙΘΡΙΑ   

Καζαξίδνληαη θαζεκεξηλά φινη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ εηζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ πεδνδξνκίσλ απηψλ. ε ηαθηηθή βάζε απαηηείηαη θαζαξηζκφο κε εηδηθή κεραλή. Γίλεηαη 

ζπρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Απαηηείηαη ζπρλή θαζαξηφηεηα ησλ θάδσλ.   

7. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

Ζ κεηαθνξά φισλ ησλ απνξξηκκάησλ απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ (παηδηθφο ζηαζκφο, ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

θέληξν θ.α.) πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο θαη ηνλ 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. 

8) ΜΕΣΡΑ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

 

Οη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε θίλδπλν έθζεζεο ζε 

ινηκνγφλνπο παξάγνληεο ή θαη βηνινγηθά πιηθά ζα θέξνπλ ηα αλάινγα εγθεθξηκέλα κέζα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο  (ΜΑΠ), ηα νπνία παξέρεη ν άκεζνο εξγνδφηεο θαη είλαη ηα εμήο: 

Πίνακας 2. Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

 

Προζηαηεσηικά μέζα 

αναπνεσζηικής οδού 

Μάζθεο πξνζψπνπ γηα πξνζηαζία απφ 

κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο θαη ζθφλεο (απιέο 

κάζθεο, FFP2, FFP3 θ.α.) 

Προζηαηεσηικά μέζα κεθαλής Μηαο ρξήζεο θάιπκκα θεθαιήο  

Προζηαηεσηικά μέζα τεριών 1) Εεπγάξηα γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη 
εθθφξησζεο ησλ απνβιήησλ  

2) Τςειήο πξνζηαζίαο εζσηεξηθφ 
αδηάηξεην γάληη κε ηεηξαπιή 
επίζηξσζε γηα δηαπλνή , δηαηήξεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο, αληηβαθηεξηδηαθή 
πξνζηαζία θαη πξνζηαζία απφ 
ηξππήκαηα/θνςίκαηα 

3) Γάληηα κηαο ρξήζεο, βι. Δζσηεξηθφ 
Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο 

Προζηαηεσηικά μέζα 

ολόκληροσ ηοσ ζώμαηος 

Ρνπρηζκφο εξγαζίαο κηαο ρξήζεο πνπ 

θαιχπηεη φιν ην ζψκα απφ πιηθά αλζεθηηθά θαη 

αδηάβξνρα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεξκαηηθή 

επαθή (αδηάβξνρε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα, 

νιφζσκε θφξκα απφ πιηθφ TYVEC θα) 

Προζηαηεσηικά μέζα ποδιών Μπφηεο αζθαιείαο απφ πιηθά αλζεθηηθά, 
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αδηάβξνρα θαη ζφια  κε πξνζηαηεπηηθφ αηζάιη 

ζην κπξνζηηλφ κέξνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δαθηχισλ, αιιά θαη αηζάιη ζηε ζφια γηα 

πξνζηαζία απφ ηξππήκαηα κε αηρκεξά πιηθά. 

Πνδνλάξηα κηαο ρξήζεο. 

 

Άρθρο 2. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Σν πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο 

 ΖΜΔΗΩΖ :   

1. Δθηφο ηνπ σξαξίνπ ηαθηηθψλ-πξνγξαµµαηηζµέλσλ εξγαζηψλ απαηηείηαη 24σξε θάιπςε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αληηµεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ.   

2. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, π.ρ. ζε έλαλ φξνθν λα 

απαηηείηαη θαζαξηζµφο ζαιάµνπ, θαζαξηζµφο γξαθείσλ, θαζαξηζµφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ιπ., 

είλαη πξνθαλέο φηη, ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζµφο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ.   

3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη Επόπτη καθαριότητας ζηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα. Ο 

έλαο επφπηεο ζα εξγάδεηαη απφ ηηο 06:00 έσο ηηο 14:00 θαη ν δεχηεξνο απφ ηηο 13:00 έσο ηηο 21:00, 

απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. Σα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο Αξγίεο θαζψο θαη κεηά ην πέξαο 

εξγαζίαο ηνπ δεχηεξνπ επφπηε, ρξέε επφπηε ζα εθηειεί απνθιεηζηηθά έλαο εξγαδφκελνο ζηελ 

θαζαξηφηεηα δίρσο λα εθηειεί ρξέε θαζαξηζηή, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα έρνπλ θνηλνπνηεζεί ζην 

Ννζνθνκείν. Σα σξάξηα εξγαζίαο ησλ επνπηψλ δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ κφλν θαηφπηλ γξαπηήο 

εληνιήο ηνπ ηκήκαηνο επηζηαζίαο ή ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 

Ζ ζπρλφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ αλαθέξεηαη 

αλαιπηηθά ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Καζαξηφηεηαο. 

Πίνακας 3. Μεραληθφο εμνπιηζκφο (ελδεηθηηθά) 

α/α  ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΛΑΥΙΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟ  

1  Πεξηζηξνθηθή κεραλή γηα πγξφ θαζαξηζκφ 

δηαδξφκσλ, δαπέδσλ, κνθεηψλ.  

 

3ηκρ 

2  Δπαγγεικαηηθφ πιπληήξην ηνπιάρηζηνλ 18 

θηιψλ ηθαλψλ δπλαηνηήησλ γηα ην 

θαζεκεξηλφ πιχζηµν ηνπ ζπλφινπ ησλ 
2ηκρ 
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ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ.  

3  Δπαγγεικαηηθφ  ζηεγλσηήξην ηνπιάρηζηνλ 

18 θηιψλ ηθαλψλ δπλαηνηήησλ γηα ην 

θαζεκεξηλφ ζηέγλσκα  ηνπ  ζπλφινπ 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ  πιηθψλ 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  1 ηκρ 

4  Αλπςσηηθφ κεράλεκα ηνπιάρηζηνλ 20 m. 

γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παινπηλάθσλ – 

θσηηζηηθψλ θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

εμσηεξηθψλ παξαζχξσλ πνπ δελ 

αλνίγνπλ.  

1 ηκρ 

5 Πιπζηηθφ κεράλεκα πςειήο πίεζεο γηα 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη κεραλνζηάζηα.  
1 ηκρ 

6  Αθξνπαξαγσγφο γηα ζηεγλφ πιχζηκν 

κνθεηψλ. 
1 ηκρ 

7  Μεράλεκα γπαιίζκαηνο παξθεηίλεο 

δαπέδνπ.  

1 ηκρ 

8  

Μπαιαληέδεο  

Όζεο απαηηνχληαη 
γηα ηελ θάιπςε  

ησλ αλαγθψλ ηνπ  

Ννζνθνκείνπ  

9  

Λάζηηρν πνηίζκαηνο 

Όζα απαηηνχληαη 
γηα ηελ θάιπςε  

ησλ αλαγθψλ ηνπ  

Ννζνθνκείνπ  

10  θάια αινπκηλίνπ χςνπο 2,00m   2ηκρ 

   

2ηκρ 

11  θάια αινπκηλίνπ χςνπο 3,00m    

       12 

Ζιεθηξηθή ζθνχπα µε ξφδεο, επέιηθηε, 

κεγάιεο ηζρχνο απνξξφθεζεο 1800-2000 

W, θίιηξα  θαηαθξάηεζεο θαη κηθξήο 

εθπνκπήο ζνξχβνπ. Να δηαζέηεη 

εμαξηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηάθνξεο 

εξγαζίεο. 

 

 

10ηκρ 

13  

Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο 

δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα πιχζηκν θαη 

μέβγαικα κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα (κπιε-

θφθθηλν).  

60ηκρ 
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14  

Σξφιετ θαζαξηζηξηψλ ζπκβαηά κε ην 

ζχζηεκα πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ 

(ηξνρήιαην θαξφηζη κε ζπξηάξηα, ππνδνρή 

γηα θνληάξη θ.α).  

 

60ηκρ 

 

15 

Παλέηεο γηα δάπεδα κε κηθξντλεο γηα λσπφ 

ζθνπγγάξηζκα.  2000 ηκρ 

16 

 

Μεραλή παξαγσγήο αηκνχ γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ πεξζίδσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θιηκαηηζκνχ – εμαεξηζκνχ. 

1 ηκρ 

17 

Μπαηαξηνθίλεηεο επηθαζήκελεο κεραλέο 

πιχζεο ζηέγλσζεο δαπέδσλ , ρακειήο 

εθπνκπήο ζνξχβνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη γηα 

κεγάιεο επηθάλεηεο.   

2ηκρ 

18 
Μεραληθή θνξεηή αζχξκαηε ζθνχπα 

ηθαλνπνηεηηθήο ηζρχνο απνξξφθεζεο.  
1 ηκρ 

19 Απνξξνθεηήξαο πγξψλ θαη ζθφλεο, 

κεγάιεο ηζρχνο 2000W θαη ρακειήο 

εθπνκπήο ζνξχβνπ.  

 

8 ηκρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

21DIAB000017666 2021-07-01


