
                                                                             

                       

                        

                                      

             
                                     

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Νοσηλευτική Μονάδα Άργους  ανακοινώνει τη 
διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο τις υπηρεσίες καθαριότητας CPV 
90911200-8 , - ΚΑΕ 0429  με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  
προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής ( χαμηλότερη τιμή ), τίθενται  σε δημόσια 
διαβούλευση οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού όπως έχουν συνταχθεί 
από την αρμόδια επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών : κα ΝΑΣΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ,κα 
ΚΑΠΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, κος  ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ-ΚΕΦΙΑΠ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία 
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειμένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειμενικά 
με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι δε απαράβατοι και η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα με 
την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η 
πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων τεχνικών προδιαγραφών ίσως να αναφέρονται 
ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα 
προϊόντα/υπηρεσίες είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές τεκμηριώνοντας με τον 
καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                          
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ            

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ     
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ν. Μ. ΑΡΓΟΥΣ
Κορίνθου 191 – 21 231    Άργος 
Διεύθυνση   Διοικητικού                                              
Τμήμα :  Οικονομικό    
Γραφείο Προμηθειών                                              
Πληρ: Ι. Μπινιάρη           
Τηλ.: 27513 60172                                                                                                         
e-mail:   promithies@gna.gr                                                    
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Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει  εργαζόμενους 8ωρης απασχόλησης για τον καθαρισμό 
των χώρων του Νοσοκομείου, τα οποία θα καλύπτουν όλες τις βάρδιες του Νοσοκομείου.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί την εργατική νομοθεσία και με ρητή υποχρέωση να καταβάλει 
τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αν είναι 
κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τήρηση του νόμιμου 
ωραρίου, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, λούπες κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόροι κλπ.
Στο Νοσοκομείο παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων 
κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί  παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται 
το δικαίωμα στο Νοσοκομείο να καταγγείλει την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 1.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα και την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
της Ν.Μ. Άργους του περιβάλλοντος χώρου και του ΚΕΦΙΑΠ,, καθ' όλο το 24ωρο και για όλες τις 
ημέρες του χρόνου υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

2. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νομοθεσία, τις 
κείμενες υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Νοσοκομείου, τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας και τις διαδικασίες που τηρούνται σε 
αυτά.

3. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και 
εξαιρετέων ημερών όλο το εικοσιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμήματα και χώρους του 
Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ που κατά την κατάρτιση της σύμβασης λειτουργούν και 
χρησιμοποιούνται. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Νοσοκομείου, να καθαρίζει και τυχόν χώρους του Νοσοκομείου που κατά τη 
κατάρτιση της σύμβασης δεν χρησιμοποιούνται. Η συμμετοχή στην παρούσα σημαίνει γνώση εκ 
μέρους του αναδόχου των χώρων του Νοσοκομείου που σήμερα χρησιμοποιούνται και λειτουργούν 
και της εκτάσεως αυτών, ακόμη κι αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα ή υπάρχει εύλογη 
απόκλιση στην έκτασή τους.

4. Η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίμημα θα μειωθεί με 
ανάλογη μείωση του προσωπικού.

5. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων που θα γίνεται 
σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας .

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για την 
διαχείριση των Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 
τ.Β΄1537/8-5-2012) όπως αυτή ισχύει καθώς και τη λοιπή Περιβαλλοντική Νομοθεσία .

Τα Απόβλητα Υγειονομικής Μονάδας διαχωρίζονται σε :
α) Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), τα οποία τοποθετούνται σε μαύρους σάκους μιας χρήσης.
β) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΥΜ), τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά 
χαρτοκυτία τύπου Hospital Box κόκκινου χρώματος τα οποία σφραγίζονται σε δεύτερο εξωτερικό 
πλαστικό σάκο μιας χρήσεως όπως ορίζει η ΚΥΑ 146163/2012 (δεδομένου ότι το Νοσοκομείο λόγω 
υψηλής ποσόστωσης ΜΕΑ εφαρμόζει συνολικά μέθοδο επεξεργασίας με αποτέφρωση σύμφωνα με 
τις διατάξεις της ΚΥΑ 146163/2012). Αιχμηρά ΕΑΥΜ συλλέγονται σε ειδικούς πλαστικούς περιέκτες 
μίας χρήσεως (δοχεία αιχμηρών) οι οποίοι όταν πληρωθούν κατά τα ¾ τοποθετούνται σε χαρτοκυτία 
τύπου Hospital Box.
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γ) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά τύπου Hospital Box 
κόκκινου χρώματος τα οποία σφραγίζονται σε δεύτερη εξωτερικό πλαστικό σάκο μιας χρήσεως.

δ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ) τα οποία τοποθετούνται από τα τμήματα παραγωγής σε 
ειδικούς περιέκτες πιστοποιημένους για απόβλητα με τοξικές ιδιότητες και μεταφέρονται στο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης τοξικών (ΑΕΑ) αποβλήτων.

Όλοι οι σάκοι απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 3/4 και δένονται με σφιγκτήρα. 
Απαραίτητα όλοι οι σάκοι θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία θα αναγράφεται το τμήμα 
από το οποίο προέρχονται, η ημερομηνία και η ώρα αποκομιδής. Οι σάκοι θα πρέπει να είναι 
αδιαφανείς, αδιάτρητοι και αδιαπέραστοι από υγρασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I 
της ΚΥΑ 146163/2012, κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής 
πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm.. Τα απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται κατά το 
δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και αποκλείονται οι διαδικασίες εκκένωσης και 
επαναλαμβανόμενης πλήρωσης της συσκευασίας. Κάθε φορά θα αλλάζει ο σάκος, εξαιρουμένων 
των ΕΑΥΜ για τα οποία χρησιμοποιούνται χαρτοκυτία τύπου Hospital Box, και μια φορά την ημέρα 
θα πλένονται οι περιέκτες στους θαλάμους και στους κοινόχρηστους χώρους 
(εσωτερικούς/εξωτερικούς). Για τη μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι θα κλείνουν ασφαλώς και θα απολυμαίνονται στο τέλος κάθε βάρδιας. 
Οι τροχήλατοι κάδοι θα διακρίνονται σε οικιακών και μολυσματικών, φέροντες αντίστοιχη σήμανση. 
Οι σάκοι θα πρέπει να τοποθετούνται στον τροχήλατο κάδο με την αντίστοιχη σήμανση. Ο κάδος θα 
είναι ανοξείδωτος, χωρητικότητας 350-500 It, να διαθέτει καπάκι, να φέρει τροχούς και φρένο για 
την επίτευξη ακινητοποίησής τους κατά την φόρτωση και εκφόρτωση και προστατευτικά για την 
αποφυγή πρόσκρουσης. Στον πυθμένα του θα υπάρχει αποχέτευση για τον συχνό καθαρισμό του.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, υλικά και εξοπλισμό για την 
παροχή των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριμμάτων σύμφωνα με την αντίστοιχη 
χρωματική κωδικοποίηση (μαύροι, μπλέ, κόκκινοι κοκ).
8. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού πρέπει 
να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού, τα οποία θα πρέπει 
με αποδεικνύει με σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.
10. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει 
αμέσως ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.
11. Το Νοσοκομείο παρέχει στον ανάδοχο χώρο για την φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων 
και υλικών καθαριότητας, καθώς επίσης και αποδυτήρια για το προσωπικό του. Τα υλικά πολλαπλών 
χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε πλυντήρια και θα 
στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος 
οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει μετά τη 
λήξη της σύμβασης στην αρχική τους κατάσταση. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να αδειάζει τους 
χώρους που του παρασχέθηκαν για την εργασία του με δικά του έξοδα, μόλις αυτά ζητηθούν από το 
Νοσοκομείο. Ο εργοδότης δεν ευθύνεται για κλοπή ή φθορά για οποιοδήποτε λόγο των 
αντικειμένων που φέρνει ή έχει αποθηκευμένα ο ανάδοχος και οι υπάλληλοί του στο χώρο του 
Νοσοκομείου .
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να 
συμμορφώνεται με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου.
13. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα 
προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' 
όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου 
με σκοπό την επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.
15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή 
εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου 
και την Ε.Ν.Λ. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της 
έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλονται από το Νοσοκομείο οι κάτωθι 
ποινικές ρήτρες:
16. Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα από ίση με ποσοστό από 1% έως 5%, παρακρατούμενης από την μηνιαία αμοιβή.
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Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς άλλη 
διατύπωση.
17. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας - απολύμανσης και χρήσης υλικών απαιτείται 
έγκριση από την Ε.Ν.Λ..
18.Κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο , δεν πρέπει να παρακωλύεται η λειτουργία  του 
Νοσοκομείου ούτε να ενοχλούνται οι ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.
19.ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του 
και την αποχώρηση τους από το Νοσοκομείο, μετά το τέλος της εργασίας τους.
20. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών , λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες 
απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
21.Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει  με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου 
πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης 
μπορούν να ζητηθούν από τον εργοδότη. 
22.Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών του (όπως 
στολές προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό).
23.Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης, 
κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν το Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση της εύλογης 
χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.
24.Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή υπηρεσιών του. Για το 
λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στη προσφορά του ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις 
υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της απεργίας του προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς 
Υγιεινής  και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές 
δίκαιο ή έχει θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής  και να 
προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους  ISO ELOT.
2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας, υποχρεούται να 
ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά 
τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω 
Κανονισμούς. Είναι δε κατά Νόμο υπεύθυνος για την τήρηση της σχετικής Νομοθεσίας περί Υγιεινής 
και Ασφάλειας στην Εργασία.

3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη 
συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.
4. Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεωτικά θα είναι εμβολιασμένο έναντι SARS-CoV-2 (εκτός 
περιπτώσεων νόμιμης εξαίρεσης από τον εμβολιασμό λόγω σαφούς ιατρικής αντένδειξης, 
τεκμηριωμένης με ιατρική γνωμάτευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 130/23-7-2021) όπου ρητά ορίζεται (παρ.3): «3.Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 
νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί 
έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε 
φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό 
πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.». Η πιστοποίηση του 
εμβολιασμού θα προκύπτει με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού πρόσφατης 
νόσου (εξάμηνη απαλλαγή από εμβολιασμό) στο γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Αντίστοιχα για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις δύναται να διενεργηθεί έλεγχος μέσω του Εθνικού 
Μητρώου COVID-19. Περιπτώσεις εξαίρεσης από τον εμβολιασμό λόγω ιατρικής αντένδειξης 
απαιτούν απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της 6ης Υ.ΠΕ.  

5. Αντίστοιχα το προσωπικό του Αναδόχου συστήνεται να είναι εμβολιασμένο έναντι ηπατίτιδας Β 
(HBV) με έλεγχο ανοσοποίησης, έναντι τετάνου και ηπατίτιδας Α.

6. Το προσωπικό του Αναδόχου εντάσσεται στον ετήσιο αντιγριπικό εμβολιασμό του Νοσοκομείου 
(προαιρετικά).
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7. Τυχόν ατυχήματα προσωπικού με έκθεση σε βιολογικά υγρά διαχειρίζονται από τον Ιατρό 
Εργασίας του Νοσοκομείου και την ΕΝΛ σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας του Αναδόχου.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα κάτωθι πιστοποιητικά:

- ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για την τήρηση 
Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.
- ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για την τήρηση 
Σύστηματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
- ISO 45001 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για το σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με ενσωματωμένες οδηγίες και διαδικασίες για τον 
περιορισμό της λοίμωξης Covid-19 (αποδεικνύεται με την κατάθεση σχετικής βεβαίωσης),
- ISO 37001:2017 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες καθαρισμού, για το σύστημα 
Διαχείρισης Καταπολέμησης της δωροδοκίας
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (βασικό κριτήριο για την μοριοδότηση – 
πρόσληψη προσωπικού θα αποτελεί η προϋπηρεσία στο Νοσοκομείο και εφόσον το ήδη υπάρχον 
προσωπικό το επιθυμεί θα προηγείται στην πρόσληψη ) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, 
εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, 
σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί.

2. Ο ανάδοχός θα πρέπει να απασχολεί επιστήμονα υγείας με γνώσεις στην χρήση απολυμαντικών 
ουσιών και τις διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης ώστε 
να είναι σε θέση να επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα της Υγειονομικής Μονάδας για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων. Οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους 
υποβάλλουν και τα απαραίτητα έγγραφα για την απασχόληση του εν λόγω επιστήμονα.

3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για 
θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να 
υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Ειδική εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας διενεργείται και σε συνεργασία με την ΕΝΛ και 
τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας του Νοσοκομείου.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως 
προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, των όρων υγιεινής 
και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για 
μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου

5. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή 
και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 
κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.

6. Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο 
δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα 
έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε 
οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο.

7. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. 
Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και να είναι εφοδιασμένο με 
κάρτα εμβολιασμού έναντι της ηπατίτιδας Β και του τετάνου. Επιπρόσθετα ισχύουν τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 2, παρ. 4 περί εμβολιασμού έναντι COVID-19. Τα στοιχεία εμβολιασμού θα γνωστοποιηθούν 
(ως εμπιστευτικά δεδομένα) στον Ιατρό Εργασίας, στη ΝΕΛ και στο Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Νοσοκομείου για την ευχερέστερη διαχείριση τυχόν ατυχηματικής έκθεσης σε 
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βιολογικά υγρά και τυχόν έκθεση υψηλού κινδύνου σε κρούσμα (ύποπτο/πιθανό/επιβεβαιωμένο) 
COVID-19

8. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα 
(ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς 
απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου.

9. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση εργαζομένων από 
την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή 
δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες του Νοσοκομείου. Ο 
εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από το Νοσοκομείο.

10. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος 
έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ 
αφορμής των σχέσεων αυτών.

11. Το Νοσοκομείο δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν 
κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την 
εξυπηρέτηση του Νοσοκομείου.

12. Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα καθώς 
και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το τμήμα Επιστασίας του 
νοσοκομείου.

13. Οι βάρδιες του προσωπικού και οι ώρες αναπληρωματικής ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα 
κοινοποιείται στον εργοδότη. Το μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα 
περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα 
παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του 
προηγούμενου μήνα. Σε περίπτωση που κριθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου ότι πρέπει να 
τροποποιηθεί το πρόγραμμα εργασίας, ο ανάδοχος πρέπει να συμμορφωθεί αμέσως και να 
εφαρμόσει τις τροποποιήσεις που θα του υποδείξει.

15. Το προσωπικό θα είναι μόνιμο για κάθε νοσηλευτικό τμήμα δεν θα μετακινείται κατά τη διάρκεια 
της βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται (ειδικά σε κλειστά τμήματα όπως μονάδες και χειρουργεία). 
Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου του Τμ. Επιστασίας και με τη 
σύμφωνη γνώμη αυτού.

16. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον που 
αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία 
του Νοσοκομείου θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:

17. Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.

18. Πρόστιμο 132 € αν απουσιάζουν μέχρι 3 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.

19. Πρόστιμο 176 € αν απουσιάζουν μέχρι 4 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.

20. Πρόστιμο 440 € αν απουσιάζουν μέχρι 5 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο.

ΑΔΑ: 9Τ0Λ4690Β4-ΩΚ8



21. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου 
προγράμματος το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του 
αναδόχου ως έκπτωτου.

22. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά 
λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η 
παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και 
γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.

23. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 
ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου καθώς και την ορθή εφαρμογή των 
κατά περίπτωση απαιτούμενων Μέτρων Ατομικής Προστασίας. Την ευθύνη για την τήρηση των 
κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος. Μη τήρηση των Μέτρων Ατομικής Προστασίας δυνητικά αποτελεί 
αίτιο απομάκρυνσης του προσωπικού .

24. Σε περίπτωση προσκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από το 
προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη 
βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.

25. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε 
καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.

26. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι 
στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς 
ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και υπόκεινται σε έγκριση του 
Νοσοκομείου.

27. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει 
να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και το 
λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει να εγκριθεί από την Διοίκηση του 
Νοσοκομείου ώστε να μην ομοιάζει με τον χρωματισμό των στολών εργασίας του προσωπικού του 
Νοσοκομείου.

28. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και σε εμφανές 
σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα εξής : 1) φωτογραφία 2) 
ονοματεπώνυμο 3) ειδικότητα εργασίας 4) τμήμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων και σάκων 
καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης 
ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Οι σάκοι 
απορριμμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών κατά τα οριζόμενα 
στην ΚΥΑ 146163/2012.

2. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται τελούν υπό την 
έγκριση του Νοσοκομείου.

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισμού, απολύμανσης, 
πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας. Για τα υλικά απολύμανσης πρέπει να 
κατατεθεί η έγκριση κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά να φέρουν αριθμό 
έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να είναι διακριτικά αρωματισμένα.

4. Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC (0,5gr, 2.5gr, 5,1gr) 
δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% 
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έως 6%) ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η 
ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

5. Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα, θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, δε θα 
αναδύουν δυσάρεστες οσμές, δε θα είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και 
των επισκεπτών και δε θα προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και 
στον εξοπλισμό των κτιρίων. Επίσης, να χρησιμοποιούνται ειδικά απορρυπαντικά άοσμα για χρήση 
σε ευαίσθητα τμήματα. Ειδικά για τους προμηθευτές απορρυπαντικών – χημικών, απαιτείται να 
διαθέτουν ISO 9001 και ISO 14001.

6. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία καθαριότητα, και 
τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο με συνεργασία και γραπτές οδηγίες του 
επόπτη καθαριότητας, της προϊσταμένης τμήματος ή κλινικής και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΝΛ 
και του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων.

7. Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των χώρων και 
μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί 
με ρεύμα ή μπαταρία και θα ευρίσκεται σε μόνιμη βάση στο Νοσοκομείο και άλλα όπως 
αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση του μηχανικού εξοπλισμού) θα διατίθενται από τον 
ανάδοχο.

8. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :

i Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του Νοσοκομείου, για την καθαριότητα.
ii Να είναι σε άριστη κατάσταση.
iii Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και 
πλέον κατάλληλα και κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
iv Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη 
λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.
v Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του νοσοκομείου.
vi Τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμός (κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος, 
σφουγγαρίστρες, πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα 
κτλ) να είναι διαφορετικά για κάθε Κλινική - Τμήμα - Εργαστήρια - Μονάδες, πτέρυγα Διοίκησης και 
άλλων Υπηρεσιών και να μην μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. Σε 
περίπτωση αιτιολογημένης μεταφοράς θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας 
ακαθάρτων.
vii Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι μαρκαρισμένος με την 
ονομασία του χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται.
viii Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες χρήσης και τις 
αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται καθώς 
επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ.
ix Για τους θαλάμους απομόνωσης των Κλινικών να χρησιμοποιείται ξεχωριστός εξοπλισμός και 
υλικά καθαρισμού.

9. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και 
πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία 
του εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και πλήρης παροχή των εγκεκριμένων από το Νοσοκομείο 
προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.

10. Τα απόβλητα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και χαρτοκυτία τύπου Hospital Box 
αναλόγως της κατηγορίας τους (ΑΣΑ, ΕΑΥΜ κλπ) και θα μεταφέρονται στους χώρους συγκέντρωσης 
και κατά συνέχεια στα σημεία προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων που θα υποδειχθούν από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου δύο (2) τουλάχιστον φορές ημερησίως, έτσι ώστε να είναι 
εύκολη η ανακομιδή τους από φορείς μεταφοράς αποβλήτων (ΑΣΑ, ΕΑΥΜ κλπ).
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11. Όλες οι σακούλες των απορριμμάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να 
χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά.

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια, 
ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και δερμάτινα χονδρά γάντια με πιστοποίηση CE για 
τους μεταφορείς των απορριμμάτων. Επιπρόσθετα το προσωπικό καθαριότητας θα εφοδιάζεται με 
πλαστική ποδιά βιομηχανικού τύπου για την προστασία από αιχμηρά (κυρίως για την προστασία των 
κάτω άκρων).

13. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται προτείνονται από τους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών 
τους και εγκρίνονται από το Νοσοκομείο τόσο όσο προς την ποιότητά τους, όσο και ως προς την 
ποσότητά τους.

14. Το νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών καθαρισμού 
γενικότερα, σε περίπτωση μη ικανοποίησης από τα χρησιμοποιούμενα.

15. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο καθαρισμό και 
απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών 
καθαριότητας και μεθόδων που χρησιμοποιούν.

16. Η εταιρία θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού - απολύμανσης, τα οποία θα είναι 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές (Γενικό Χημείο του Κράτους ,Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων κλπ) και θα έχουν σήμανση CE mark ή σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η σήμανση CE 
ή /και έγκριση ΕΟΦ για τα εν λόγω είδη, τις απαραίτητες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα μητρώα ( 
ΕΟΦ, ΓΧΚ, ΕΜΧΠ κλπ).
19. Ο ανάδοχος , με την προσφορά του, θα καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαριότητας 
(περιγραφή – προμηθευτή), που θα χρησιμοποιήσει, χημικά καθημερινού και γενικού καθαρισμού , 
απολύμανσης για μάρμαρα, κεραμικά πλακάκια, P.V.C. πατώματα linoleum και υλικά καθαρισμού 
μοκέτας κλπ.
17. Ο ανάδοχος, υποχρεούται για την εφαρμογή παρκετίνης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
τμήματος ή χώρου, με τεχνικά χαρακτηριστικά παρκετίνης μη ολισθηρής και με αντοχή σε προϊόντα 
με αλκοόλη και άλλα απολυμαντικά που θα προφυλάσσουν πατώματα linoleum από την φθορά.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος επιθεωρείται και ελέγχεται από ορισθείσα Επιτροπή και κάθε εξουσιοδοτημένο προς 
τούτο από το Δ.Σ ή την Διοικήτρια/τη του νοσοκομείου, πρόσωπο, για τη διαπίστωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από 
την Ε.Ν.Λ. του Νοσοκομείου, τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας, από μέλος της Διοίκησης του 
Νοσοκομείου και από τον προϊστάμενο Επιστασίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι του 
ελέγχου που ενεργείται από την υγειονομική υπηρεσία ή άλλες κρατικές αρχές αυτεπαγγέλτως.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τον 
Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων, τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή των 
εξουσιοδοτημένων οργάνων του και τους όρους της σύμβασης βάσει των οποίων θα ελέγχεται – 
επιθεωρείται. Για όσα δεν αναγράφονται στην σύμβαση ισχύουν όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη 
και τις σχετικές Νομοθεσίες που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον 
ασκούν.
4. Ο ανάδοχος τηρεί βιβλίο επικοινωνίας με την επιτροπή ελέγχου καθαριότητας με σκοπό την 
αναγραφή σε αυτό τυχόν ελλείψεων ή παραπόνων παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου, το 
οποίο θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται 
και να επιλαμβάνεται των αναφερομένων στο βιβλίο ελλείψεων. Η επιτροπή ελέγχου καθαριότητας 
επιθεωρεί και υπογράφει την εξάλειψη των παραλείψεων ή εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση για την 
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αποκατάσταση του ανωτέρω το αργότερο εντός του επομένου 24ώρου, επιβάλλεται από το 
νοσοκομείο πρόστιμο 150 €, αναγράφεται στο πρωτόκολλο του μήνα που τελεσιδίκησε η απόφαση 
για ποινή και παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημά. 
Η απόφαση επιβολής προστίμου κοινοποιείται στον ανάδοχο που δικαιούται να διατυπώσει 
εγγράφως αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την προς αυτόν κοινοποίηση του 
προστίμου. Παράβαση των υποχρεώσεων αυτών δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή 
καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου.
5. Αξιολόγηση καθαριότητας θα διενεργείται και μέσω εντύπων που θα συμπληρώνονται σε μηνιαία 
βάση από τους προϊστάμενους των τμημάτων και θα συλλέγονται από τον Προϊστάμενο του τμ. 
Επιστασίας.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1. Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος  
ενημερώνεται άμεσα από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, 
εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
αποκαταστήσει τις πλημμελώς εκτελεσθείσες εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για 
αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις 
από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, σε βάρος του ανάδοχου, 
όταν αυτός - κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης – δεν εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Σε 
κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση, κηρύσσοντας 
των ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του Νοσοκομείου, για κάθε 
φθορά και βλάβη που θα έχει προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και 
καθαρίζει πέρα από την κανονική και συνήθη χρήση.
2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους 
υπαλλήλους του και κάθε τρίτο άτομο για όλα τα έξοδα , απώλειες, ζημιές και δαπάνες. Ακόμη να 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη 
του αναδόχου σχετικά με την παρούσα σύβαση. Το ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή 
απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή προκλήθηκαν σε σχέση με:

α) σωματικές βλάβες ( συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες ), και/ή
β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου.

3. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 
ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 
κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να συνάπτει και να διατηρεί , αποκλειστικά με δική 
του δαπάνη, ασφαλίσεις καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την 
ελληνική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση, για οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες προβλέπονται ή εμπίπτουν στην παρούσα σύμβαση, ιδίως δε την σχετικά με την 
ασφάλιση του προσωπικού του και για αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα εξασφαλίσει , ότι θα υφίστανται σε ισχύ οι κάτωθι 
αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου:
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   Κάλυψη οποιασδήποτε Αστικής Ευθύνης προς οποιοδήποτε τρίτο η οποία θα ανακύπτει από ή 
οφείλεται στην εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, περιπτώσεις 
θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής 
οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων ευθύνης τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας 
συνετός λειτουργός έργου παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του έργου και τα οποία 
σε καμία περίπτωση δεν θα είναι χαμηλότερα των 1.000.000 ευρώ ανά γεγονός και των 3.000.000 
ευρώ αθροιστικά ετησίως.

3. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε 
περίπτωση που το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, 
αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες. Ο ανάδοχος θα 
πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 
συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού.

4. Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα καταρτίζονται εγγράφως και θα τυγχάνουν της εγκρίσεως της 
υπηρεσίας, η οποία θα έχει και την έννοια του ελέγχου και της εκ μέρους της αποδοχής ότι 
συμμορφώνονται επαρκώς με τους όρους του παρόντος άρθρου, του παραρτήματος περί ελάχιστον 
ασφαλιστικών απαιτήσεων και των λοιπών όρων της παρούσας σύμβασης.

5. Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ’ οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του ανάδοχου που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος 
ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή 
υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα , ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό 
καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και 
πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 9.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόμους 
που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1.Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο ανάδοχος παρέχει 
υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για ν α έχει σαφή εικόνα της παροχής των 
υπηρεσιών του. Η Επιτροπή  Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από μέλη της Ε.Ν.Λ και δικαιούται να 
πάρει πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών του αναδόχου, όπως επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο δείγματα των υλικών που θα 
χρησιμοποιήσει.

2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. Μόνη εξαίρεση 
αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δικαίωμα του οικονομικού φορέα) σε 
αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη έγκριση του Νοσοκομείου.

3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόζεται στις υποδείξεις που προκύπτουν έπειτα από ελέγχους 
είτε του Νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας 
και Πρόνοιας, Δ/νση Υγιεινής Νομαρχίας κ.τ.λ.).
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ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και 
απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς 
επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων όπως θα τεθούν 
κατά την κατάρτιση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται 
και η υποχρέωση να επαναληφθεί ο καθαρισμός χώρου, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το 
αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος ρυπανθεί εκ νέου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι,  δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι,  μετά  οι θάλαμοι 
νοσηλείας και τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή 
πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή). 
ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει να 
καθαρίζονται πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστός εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού. 
ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό πανί, υγρό ξεσκόνισμα (με 
προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά 
για τα W.C.)
Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής 
αριθμός προεμποτισμένων πανιών. Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν 
ξαναχρησιμοποιούνται αλλά απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ)
Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση 
φθοράς αντικαθίστανται άμεσα.
Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα 
είναι αποκλειστικά, θα διαφέρουν  και θα πλένονται ξεχωριστά.
Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή μεγάλης 
ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά 
Χειρουργείου, Μαιευτηρίου κ.τ.λ.)
Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων ιατρών-
νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των 
θαλάμων

ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε
Λουτρά - Τουαλέτες 
Διάδρομοι 
Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων
Γραφεία 
Σκάλες και ασανσέρ. 
Χώροι Ανάπαυσης Προσωπικού 
Μαγειρεία - Τραπεζαρία. 
Βεράντες 
Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων
Φυλακίου κεντρική πύλη
Ψυγείο  μολυσματικών Αποβλήτων
Όλους τους χώρους  των ψυγείων-νεκροθαλάμων.

ΑΡΘΡΟ 2
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Η καθαριότητα και απολύμανση των χώρων γίνεται σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) και της Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (Ν.Ε.Λ.) όπως  θα 
τεθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης, ειδικότερα για χώρους ζωτικής σημασίας για τον ασθενή, 
όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία,  τα εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ.

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται άλλες 
δραστηριότητες (γεύματα, ιατρικές επισκέψεις, νοσηλεία, επισκεπτήριο κλπ).  Η καθαριότητα στους 
θαλάμους γίνεται καθημερινά και ξεκινά με : 
Αποκομιδή των απορριμμάτων. 
Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο. Αν είναι 
πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να πλένονται και να 
στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 
Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεσκόνισμα 
σε: τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και τα χερούλια τους, 
ντουλάπες και τζάμια παραθύρων.
Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και παρκέτα. Το 
σφουγγάρισμα θα γίνεται με το σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες το οποίο είναι το εξής: 
Τοποθετείται στο κοντάρι η προεμποτισμένη πανέτα. Το σφουγγάρισμα ξεκινάει από το εσωτερικό 
του θαλάμου και προς τα έξω. Στο τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται 
καθαρή στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο. Ο ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα θάλαμο είναι 
δύο (2).  Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει να είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό 
διάλυμα.
Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο  με τους εξής 
τρόπους: 1. Στους 90 οC ή οπωσδήποτε >70 οC ή 2. Στους 60 οC με την προσθήκη Cl2  με  
απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το πλύσιμο αφαιρούνται τα ξένα σώματα (τρίχες, χνούδια 
κτλ). Οι σφουγγαρίστρες και τα πανάκια  των WC πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν 
είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε με τις σφουγγαρίστρες θα 
πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. 
Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιμοποιούνται ξεχωριστά 
υλικά σ' αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια). 
Στους διαδρόμους και στις µμεγάλες ανοικτές επιφάνειες µπορεί να χρησιμοποιηθεί μηχανή 
ταυτόχρονου σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, 
διαφορετικού χρώματος απ' αυτή του  WC, με σύστημα διπλού κουβά.

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί 
απαραίτητο. Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται και μετά από εξιτήρια 
ασθενών.

Γενική Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα  εφ' 
όσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη ή από την Ν.Ε.Λ. Η γενική καθαριότητα περιλαμβάνει 
ανεξαιρέτως ότι υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, τραπεζίδιο κ.τ.λ.)

Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των 
ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου.
Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως.
Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά μηνιαίως.

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία 
καθημερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από 
τον νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες 
συσκευές σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν 
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επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής 
και εξαρτήματα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με απορρυπαντικό πανάκια από το 
κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με 
απολυμαντικό διάλυμα πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για 
τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -
απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα, και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-
θήκη χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με 
υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες 
πανέτες ή διπλού κουβά 

Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής:
ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.
ΧΡΗΣΗ: 
Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος).
Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).
Σφουγγάρισμα επιφάνειας. 
Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας.
Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα.
Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα χρησιµοποιείται σε άλλους 
χώρους 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να 
έχει ολοκληρωθεί πριν την  εισαγωγή άλλου ασθενή. 

Ακολουθούμενα  βήματα: 

1.Ο κινητός εξοπλισμός του θαλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεζίδια, καρέκλες, πολυθρόνα) 
καθαρίζονται, ξεπλένονται, απολυμαίνονται  και  μεταφέρονται εκτός θαλάμου.
2. Αποκομιδή  απορριμμάτων 
3. Αφαίρεση κουρτινών
4. Αφαίρεση παραβάν
5. Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας. 
6. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και του 
σιδηροδρόμου των παραβάν.
7. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απορρυπαντικό.  Με τη χρήση πανέτας  καθαρίζουμε τους 
τοίχους από πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία που έχουν περισσότερους ρύπους. 
Αλλάζουμε πανέτες τακτικά.
8. Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου  (αραίωση:2 δισκία 
σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt).  Με τη χρήση  πανέτας απολυμαίνουμε  τους τοίχους από πάνω προς 
τα κάτω.
10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο 
χρησιμοποιώντας προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση δισκίων χλωρίου  
(αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ. 1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των 
παραβάν.
11. Καθαρισμός τζαμιών.
12. Καθαρισμός τηλεόρασης.
13.Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση των υπόλοιπων επιφανειών του θαλάμου (ντουλάπες, πόρτες 
WC και θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για 
κάθε εργασία.
14. Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο.
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ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία. 
Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, 
καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών.
Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας.
Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απορρυπαντικό από το 
κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα.
Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα (δισκία 
χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι 
Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι.
Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα και χρήση 
πολλών πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη 
χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. 
Εφοδιάζουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι). 
Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόνι κλινικής)
Διενεργείται:
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε χρήση, εφ' όσον είναι 
πολλαπλών χρήσεων. 
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων. 
Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται οι 
παλιές. 
Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες. 
Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από την προϊσταμένη του 
τµήµατος. 
Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά µε απορρυπαντικό. 
Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

4.  ΓΡΑΦΕΙΑ 
Τα γραφεία  καθαρίζονται µια φορά την ημέρα. 
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο µε το   ανάλογο 
μηχάνημα.
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 
Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως. 

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Καθημερινά: 
Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, 
χειρολαβές, πάγκοι.
Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα 
πανάκια..
Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων. 
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
Τζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως. 

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της συχνής  
χρήσης  καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους 
θαλάμους των ασθενών. Γενική καθαριότητα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης 
με την προϊσταμένη. 
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6. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
Καθημερινά: 
Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής:  γραφεία,  καρέκλες, πόμολα, 
χειρολαβές, πάγκοι.
Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα 
πανάκια.
Πλένονται  και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων. 
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένες με απολυμαντικό πανέτες.
Τζάμια παραθύρων τακτικά 2  φορές μηνιαίως.  

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Κατά τη διάρκεια και την 
επόμενη της εφημερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση κατόπιν υπόδειξης της 
Προϊσταμένης. Τα W.C λόγω της συχνής  χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με 
τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με τους θαλάμους των ασθενών.
Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη. Όλοι οι παραπάνω 
χώροι ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και περισσότερες από δύο φορές. Όταν 
κρίνεται από την Προϊσταμένη γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων. 

7. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ. 
Επιβάλλεται η ΑΜΕΣΗ αποκομιδή των μολυσματικών απορριμμάτων από τους ευαίσθητους χώρους ( 
Χειρουργεία- Μαιευτικά  Γενικά, Αποστείρωση) καθ' όλο το 24ωρο. 

 8. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Αφαίρεση του ακάθαρτου  ιματισμού
Στρώσιμο καθαρού ιματισμού
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. 
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί. 
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 
Τζάμια παραθύρων 2  φορές μηνιαίως.   

9 .ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή 
αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές 
των θυρών εξόδου προς το κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα 
με σύστημα διπλού κουβά και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιμοποιείται η πινακίδα 
µε την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται σε ώρες µη αιχμής (06.00-
08.00). Ο γενικός καθαρισμός γίνεται εβδομαδιαία κάθε Σάββατο. Επισημαίνεται ότι καθημερινά 
γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το 
Τμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων. 
Ανελκυστήρες 
Σκούπισμα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως των θυρών των  
θαλάμων δύο φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται µε υγρό 
καθαρισµού και υγρό απολύμανσης δύο φορές την ημέρα. 
Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεμποτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια 
τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου θα 
καθαρίζονται κάθε τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων. 

10. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
Καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και περισσότερες από µία φορά στους 
πολυσύχναστους διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήµερο. Οι 
ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά σώματα να καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία µε την 
τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά µε 
την χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 15ήµερο. 
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11. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ 
Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων συμπεριλαμβανομένων και των 
πεζοδρομίων αυτών. Σε τακτική βάση απαιτείται καθαρισμός με ειδική μηχανή. Γίνεται συχνή 
αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων. 

12. ΨΥΓΕΙΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Τις ημέρες της αποκομιδής, το ψυγείο θα καθαρίζεται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμαίνονται.

Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρμογή 
συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών 
υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ.

Οι υπάλληλοι του αναδόχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αυτής της εργασίας θα φοράνε τα 
ανάλογα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) τα οποία τα παρέχει ο άμεσος εργοδότης και είναι τα 
εξής :

Προστατευτικά μέσα αναπνευστικής οδού
Μάσκες μισού προσώπου για προστασία από 
μολυσματικούς παράγοντες και σκόνες .

Προστατευτικά μέσα κεφαλής Μιας χρήσης προστατευτικό κεφαλής

Προστατευτικά μέσα χεριών

1) Ζευγάρια γαντιών μιας χρήσης κατά τη διάρκεια
της φόρτωσης , μεταφοράς και εκφόρτωσης
των αποβλήτων .
2) Υψηλής προστασίας εσωτερικό αδιάτρητο γάντι
με τετραπλή επίστρωση για διαπνοή,
διατήρηση της θερμοκρασίας,
αντιβακτηριδιακή προστασία και προστασία
από τρυπήματα/κοψίματα

Προστατευτικά μέσα ολόκληρου του
σώματος

Ρουχισμός εργασίας μιας χρήσης που καλύπτει
όλο το σώμα από υλικά ανθεκτικά ώστε να
αποφεύγεται η δερματική επαφή

Προστατευτικά μέσα ποδιών

Μπότες ασφαλείας από υλικά ανθεκτικά ,
αδιάβροχα και σόλα με προστατευτικό ατσάλι στο
μπροστινό μέρος για την προστασίας των
δακτύλων αλλά και ατσάλι στη σόλα για
προστασία από τρυπήματα με αιχμηρά υλικά.

Οι υπάλληλοι του αναδόχου για τη συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να έχουν ανοσοποίηση για τον 
ιό της Ηπατίτιδας Β και του Τετάνου .
Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για την εφαρμογή 
συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών 
υγρών θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ.

ΑΡΘΡΟ 3
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το 
Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι ο 
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων. 
Περιστροφική μηχανή, για υγρό καθαρισμό δαπέδων, μοκετών 
Απορροφητές υγρών και σκόνης. Μεγάλης ισχύος 2000 W και χαμηλής εκπομπής θορύβου 
Μπαταριοκίνητες και ηλεκτροκίνητες μηχανές πλύσης δαπέδων, χαμηλής εκπομπής θορύβου. 
Χρησιμοποιούνται για µμεγάλες επιφάνειες 
Πιεστικό μηχάνημα για εξωτερικούς χώρους  
Αφροπαραγωγός για μοκέτες 
Μηχάνημα γυαλίσματος παρκετίνης δαπέδου ( τµχ.) 
Μπαλαντέζες ( τµχ.) 
Λάστιχο ( τµχ.) 
Σκάλα ( τµχ.) 
Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο 
καρότσι με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών) 
Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις 
προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια).
Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, μεγάλης ισχύος απορρόφησης 
1800-2000 W, να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι µμικρής εκπομπής θορύβου. Να 
διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες 
Μηχανική φορητή ασύρματη σκούπα ικανοποιητικής ισχύος απορρόφησης (1 τεµ.) 
Μηχανή παραγωγής ατμού για τον καθαρισμό των περσίδων του συστήματος κλιματισμού - 
εξαερισμού. (1 τµχ.) 
Πλυντήριο - στεγνωτήριο για το καθημερινό πλύσιμο και στέγνωμα των υλικών πολλαπλών χρήσεων. 
Ανυψωτικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων - φωτιστικών. 

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ενδεικτικά)
Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισμού και της απολύμανσης. Σε 
κάθε περίπτωση, για κάθε εργασία και κάθε χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο 
χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισμού 
γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εμποδίζεται η λειτουργία των χώρων του Νοσοκομείου. 
Ενδεικτικά ωράρια καθαρισμού:
Κοινόχρηστοι χώροι: Καθημερινά από 06:00 μέχρι 22:00. 
Νοσηλευτικά τµήµατα - δωμάτια νοσηλείας και Ψυχιατρική Κλινική: Καθημερινός καθαρισμός από 
06:00 μέχρι 13:00. Απογευματινό σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή  απορριμμάτων από 
15:00 μέχρι 20:00. Κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 20:00 μέχρι 06:00. 
Μονάδες : Καθαρισμοί από 06:00 μέχρι 22:00 και κάλυψη εκτάκτων αναγκών από 22:00 μέχρι 06:00.
Εξωτερικά ιατρεία: Καθημερινός καθαρισµός από 6:00 μέχρι 8:00 και από 15:00 μέχρι 22:00. 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Καθημερινός καθαρισµός καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 
Διαγνωστικά Εργαστήρια: Καθημερινός καθαρισµός από 06:00 μέχρι 16:00. 
Απογευματινή αποκομιδή απορριμμάτων και κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
Γραφεία: Καθημερινές εργασίες από 06:00 μέχρι 16:00. 
Χειρουργεία: Ενδιάμεσοι καθαρισμοί: από 07:00 μέχρι λήξη επεμβάσεων. 
Τελικός καθαρισµός: από τη λήξη επεμβάσεων έως 06:00. 
Πλυντήρια: Καθαρισµός από 07:00 μέχρι 14:00. 
Αποθήκες: Καθημερινά από 07:00 μέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου 
και όχι εκτός ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας. 
Μηχανοστάσια: Περιοδικός γενικός καθαρισµός (τουλάχιστον μηνιαίως). 
Οι γενικοί καθαρισμοί θα γίνονται μηνιαία κατόπιν συνεννόησης με την προϊσταμένη ή τον 
υπεύθυνο του κάθε τμήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
1. Εκτός του ωραρίου τακτικών-προγραµµατισµένων εργασιών απαιτείται 24ωρη κάλυψη των 
Νοσηλευτικών Μονάδων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
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2. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να 
απαιτείται καθαρισµός θαλάµου, καθαρισµός γραφείων, καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων κλπ., 
είναι προφανές ότι θα πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των 
εργασιών. 
3. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας στην πρωινή και απογευματινή βάρδια.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, κρεμοσάπουνο χεριών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΑΚΟ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 500gr ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ειδικά χαρακτηριστικά
Κλασικό ρολό υγείας από αγνή κυτταρίνη. Ιδανικό για χρήση σε 
ξενοδοχεία, σε επαγγελματικά γραφεία, κλινικές, νοσοκομεία.
Να είναι λευκό, απαλό και ανθεκτικό
Με ίνα Κυτταρίνης
Φιλικό προς το περιβάλλον με συνέπεια στην ποιότητα –Εcolabel

Γενικά χαρακτηριστικά
θα αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενδείξεις 
καθώς και η ονομασία του περιεχομένου, ο αριθμός των περιεχομένων 
ρολών, ο αριθμός των φύλλων κάθε ρολού και τα στοιχεία του 
προμηθευτή.
Η κατασκευαστική εταιρεία να διαθέτει ΙSO.

2.400 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 500gr

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΠΑΚ. ΤΩΝ 200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΠΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Ειδικά χαρακτηριστικά
Οι χειροπετσέτες να είναι δίφυλλες, από πρωτογενή πολτό, λευκού 
χρώματος. Η χειροπετσέτα να είναι ανθεκτική, απορροφητική για το 
αποτελεσματικό σκούπισμα των χεριών και να βγαίνει μία κάθε φορά 
εντελώς ξεδιπλωμένη. Οι διαστάσεις της διπλωμένης χειροπετσέτας να 
είναι: μήκος 11-12 cm και το πλάτος περίπου 24-25 cm (πλάτος 
ορίζεται η μεγαλύτερη διάσταση της πρόσθιας επιφάνειας της θήκης), 
το δε βάρος της δίφυλλης χειροπετσέτας 2x20-21 gr/m2 και 400 gr το 
πακέτο. Ο αριθμός των χειροπετσετών ανά πακέτο να είναι περίπου 
200 διπλών φύλλων. Φιλικό προς το περιβάλλον με συνέπεια στην 
ποιότητα –Εcolabel

Γενικά χαρακτηριστικά
Το πακέτο με τις χειροπετσέτες να έχει χάρτινο ή πλαστικό περιτύλιγμα 
σφιχτά δεμένο και να είναι τοποθετημένες σε χαρτόκουτα των 15-20 
τεμαχίων, όπου θα αναγράφονται όλες οι προβλεπόμενες από τη 
νομοθεσία ενδείξεις καθώς και η ονομασία του περιεχομένου, ο 
αριθμός των περιεχόμενων πακέτων, των φύλλων κάθε πακέτου και τα 
στοιχεία του προμηθευτή.
Η κατασκευαστική εταιρεία να διαθέτει ISO.
Να κατατεθεί ο έλεγχος ποιότητας (μακροσκοπικός και 
εργαστηριακός).
Το χαρτοκιβώτιο να είναι ερμητικά κλειστό.

4.000 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 200 
ΔΙΠΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4LT
Ph ουδέτερο. 
Να μην περιέχει αλκάλια και σάπωνες.
Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες όπως 

400 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 4LTR
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γλυκερίνη και βιταμίνες. Να μην προκαλεί ερεθισμό και ξηροδερμία 
και να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση (όπου σύμφωνα με τις 
διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του WHO-Five Steps for Hand 
Hygiene- απαιτείται πολύ συχνή εφαρμογή)
Να περιέχει μαλακτικά συστατικά, ενυδατικά συστατικά και άρωμα 
που προστατεύουν το δέρμα.
Να εξασφαλίζει άριστη απομάκρυνση των (λιπαρών) ρύπων µε 
εξαιρετική απαλότητα.
Να δημιουργεί πλούσιο αφρό
Να μπορεί να δοσολογηθεί από οποιαδήποτε συσκευή δοσολόγησης.  
Να περιέχει παράγοντες που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων 
(να περιέχονται μία ή περισσότερες ουσίες του πίνακα του 
παραρτήματος VI του ΦΕΚ 329/21-04-1997 αρ.Υ6Α /οικ. 3320).
Να πληροί τα οριζόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1223/2009 (L 
342/59/22.12.2009) καθώς και τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο 
52858/4.7.2013 του ΕΟΦ περί ορθής παρασκευαστικής πρακτικής 
(πρότυπο ISO 22716:2007).
Να κατατεθεί Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS).
Το προϊόν να φέρει ετικέτα στην Ελληνική γλώσσα όπου θα 
αναφέρονται τα συστατικά.
Να κατατεθούν δύο (2) δείγματα στην κανονική συσκευασία.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται τακτικός και επαναλαμβανόμενος εφοδιασμός με τα ανωτέρω είδη
(χαρτί υγείας, χειροπετσέτες, κρεμοσάπουνο χεριών) σε όλους τους χώρους.

.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α/Α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

1 Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων, θαλάµων ασθενών 
και W/C, υγρό ξεσκόνισμα

Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά σε κάθε 
βάρδια

2 Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα δαπέδων Καθημερινά

3 Κοινόχρηστα WC 2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα Τ.Ε.Ι. και 
στα Τ.Ε.Π.)

4 Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα Μηνιαία
5 Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο

6 Αποκομιδή Απορριμμάτων

Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές στην 
πρωινή βάρδια και μια φορά το απόγευμα, 
συχνότερα σε Μονάδες, Χειρουργεία, 
Εργαστήρια.

7
Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών (box), 
Μονάδων (ΜΤΝ-ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ), σκούπισμα, 
σφουγγάρισμα, αποκομιδή, απορριμμάτων

Καθημερινά δύο φορές το πρωί και δύο 
φορές το απόγευμα και σε κάθε νέο ασθενή

8 Η/Μ χώροι-τούνελ (συνοδεία τεχνικού) Κάθε τετράμηνο
9 Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ Καθημερινά 
10 Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά 
11 Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά 
12 Χώροι που δεν λειτουργούν Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα με τα υλικά καθαρισμού λαμβάνοντας υπόψη 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα αλλά και τις γενικότερες απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών.

Ιδανικό   είναι   το   απολυμαντικό   που   στο   φάσμα   του   έχει   βακτηριοκτόνο,   μυκητοκτόνο,
φυματιοκτόνο και ιοκτόνο δραστικότητα έναντι των ιών HBV και AIDS. Είναι δραστικό έναντι όλων 
των ζωικών ιών γρίπης (H1N1 Η3Ν8).
Το απολυμαντικό πρέπει να έχει ταχεία δράση για πρακτικούς σκοπούς.
Η επίδραση του απολυμαντικού δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παρουσία οργανικών ή 
ανόργανων ουσιών ( αίμα, εκκρίσεις ) , στις οποίες επιζούν οι προς καταστροφή μικροοργανισμοι. 
Δηλαδή πρέπει να έχει ισχυρή διεισδυτικότητα.
Το απορρυπαντικό πρέπει να έχει τέτοιες απορρυπαντικές ιδιότητες , ώστε να διαπερνά λιπαρές ή 
πρωτεϊνικές ουσίες για να καταστρέφει τα εντός αυτών προστατευόμενα μικρόβια και να καθαρίζει 
αποτελεσματικά.
Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες, να μη διαβρώνει τα αντικείμενα και τις μεταλλικές επιφάνειες.
Να μην είναι τοξικό για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον και να μην είναι εύφλεκτο.
Για αραίωση ή ψεκασμό να προσφέρεται δοσομετρική αντλία, η οποία να αντικαθίσταται συχνά.
Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου 
καθαρισμού στην αρχική τους συσκευασία και με τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής 
τους.
Οι χώροι του Νοσοκομείου στους οποίους θα χρησιμοποιούνται απολυμαντικά είναι οι εξής: 
Χειρουργείο, Κεντρική Αποστείρωση, Ψυχιατρική Κλινική, Νεκροθάλαμος, Εργαστήρια, Εξωτερικά 
Ιατρεία, Δωμάτια απομονώσεων (COVID-19) και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Επίσης στους 
πάγκους εργασίας στα μαγειρεία, σε όλα τα είδη υγιεινής ( νιπτήρες, βρύσες, πλακάκια κλπ ) και για 
την απολύμανση του συνεργείου καθαριότητας όπως σφουγγαρίστρες, κουβάδες κλπ .

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Α.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ
      1. Κτιριακές εγκαταστάσεις:  11.000 τ.μ περίπου
Αύλειος χώρος:  10.000 τ.μ. περίπου
                         
Β. ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ    

      1. Κτιριακές εγκαταστάσεις:    1.500 τ.μ περίπου( εξαιρείται ο τομέας της Ψυχικής Υγείας του 1ου 
ορόφου)
2. Αύλειος χώρος:  200 τ.μ. περίπου

•  Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες από  την 
ημέρα ανάρτησης  01-08-2022 έως και την 16-08-2022 . 

• Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από την ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου → www.gna.gr  → ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ → ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ  και στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και να αποστείλουν τυχόν σχόλια – παρατηρήσεις  
έως και την 16-08-2022 και ώρα 15:00.μ.μ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  promithies@gna.gr

mailto:promithies4@gna.gr
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• Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται , να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 
και θα αποφασίσει για  την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια , ώστε 
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχου  .
• Σε περίπτωση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της 
διαβούλευσης θα αναρτηθούν την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου → www.gna.gr  → 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ → ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ  και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) οι τελικές αναδιαμορφωμένες τεχνικές προδιαγραφές  για 
τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες ώστε να λάβουν γνώση των τελικών προδιαγραφών 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι .

•  Με την οριστικοποίηση των τελικών αναδιαμορφωμένων τεχνικών 
προδιαγραφών θα προκηρυχθεί    Διαγωνισμός με αντικείμενο την υπηρεσία  
καθαριότητα CPV90911200-8  ΚΑΕ 0429  με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης  προσφορά αποκλειστικά βάσει  της τιμής ( χαμηλότερη τιμή).

Περισσότερες πληροφορίες διευκρινήσεις δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών  
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2751360172-170 ή στο  e-mail:   
promithies@gna.gr

  Ευελπιστούμε για τη συμμετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράμοντας στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης 
των τεχνικών προδιαγραφών.

                                                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                                    ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΣΝΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΒΙΓΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
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