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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΓΙΑ  «ΤΠΗΡΕΙΕ    ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ- ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΗ  ΔΑΠΑΝΗ   70.000,00 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΗΜΑ ΔΤΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ. 
 
 
Σο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», ςε εκτζλεςθ τθσ αρικμ.   20θσ/ κζμα 1ο/ 31-10-
2017  απόωαςθσ του Δ.. του Νοςοκομείου  και ςφμωωνα με τον  N. 4412/2016 άρκρο 32, παρ.γ 
(ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων,   Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), 
καλεί όςουσ ενδιαωερόμενουσ όπωσ ςυμμετζχουν, υποβάλλοντασ ςωραγιςμζνθ προςωορά, ςτθν 
διαδικαςία  διαπραγμάτευςθσ για «Τπθρεςίεσ κακαριςμοφ των χϊρων του Γ.Ν.Θ. Γ. Γεννθματάσ- Ο 
Άγιοσ Δθμιτριοσ» (Οργανικι μονάδα ζδρασ- αποκεντρωμζνθ οργανικι μονάδα)  
προχπολογιςκείςθσ  δαπάνθσ  € 70.000,00  ςυμπεριλαμβανομζνου του  ΦΠΑ,  για χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) μθνϊν και κριτιριο  κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ  21/11/2017 ΗΜΕΡΑ  ΣΡΙΣΗ  
ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΗ 41, 1οσΟΡΟΦΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 22/11/2017 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ  
 «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ΚΣΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΗ 41 ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 
Ειδικοί όροι τθσ διαδικαςίασ βρίςκονται αναρτθμζνοι ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου 
www.gennimatas-thess.gr  
 
                                                                                

                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                            Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
 
 
 
                                                                               ΣΟΤΓΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
 
 
 



 
 
 

                            
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       3θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
                    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                                                        Θες/νίκθ    07-11-2017 
       ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ                                                                 Αρ.πρωτ.: 15828  
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
              ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑ 

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΜΗΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΩΡΩΝ  

ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (οργανικι μονάδα ζδρασ-αποκεντρωμζνθ οργανικι 
μονάδα) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 70.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ ΑΡΓΟΣΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΝ  21/11/2017 ΗΜΕΡΑ  ΣΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ 
14:00 ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΜΤΝΗ 41, 1οσΟΡΟΦΟ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 22/11/2017 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ  
 «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ», ΚΣΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΗ 41 ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ. 
 
Οι προςφορζσ κα είναι πλιρεισ και αναλυτικζσ και κα αιτιολογοφν και κα δικαιολογοφν πλιρωσ το 
προςφερόμενο αντάλλαγμα με αναλυτικι αναφορά ςε δαπάνεσ χριςθσ των μζςων, υλικϊν, ςυςτθμάτων 
και οργάνων από το προςωπικό του αναδόχου ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςτον αρικμό των 
εργαηομζνων που κα απαςχολθκεί κατά βάρδιεσ, τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ, τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ 
εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι, το φψοσ του Προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ 
πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν (περιλαμβανομζνων των αργιϊν και αναπαφςεων) των 
εργαηομζνων, το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά, τα τετραγωνικά 
μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο. τθν προςφορά επίςθσ πρζπει να υπολογίηεται εφλογο ποςοςτό 
διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ κζρδουσ και των 
νόμιμων υπζρ δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτθν 
προςφορά αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ  ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ   ςτθν οποία υπάγονται οι 
εργαηόμενοι. Η κατά τα ανωτζρω ανάλυςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κεωρείται λίαν ουςιϊδθσ (βάςθ 
του Ν. 3863/2010, άρκρο 68  όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 4144/2013 άρκρο 22 και ιςχφει) και τονίηεται 
ρθτά ότι οι προςφορζσ που δεν ςυντάχκθκαν ι δεν αναλφκθκαν κατά τον τρόπο αυτό, κα κεωρθκοφν 
άκυρεσ και κα απορριφκοφν, δεδομζνου ότι αυτζσ ζχουν ςυνταχκεί βάςει προχπολογιςμοφ, τθν ακρίβεια 
του οποίου ο ανάδοχοσ που κα αναδειχκεί κα εγγυθκεί ρθτά με τθ ςφμβαςθ. 
Σα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να κατατεκοφν επί ποινι απόρριψθσ. 
Οι προςωερόμενεσ, από τουσ ςυμμετζχοντεσ, τιμζσ κα δοκοφν υποχρεωτικά ςε ΕΤΡΩ 
Θα δοκεί δαπάνθ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ για τθν κάλυψθ του κακαριςμοφ. 
Οι τιμζσ των προςωορϊν δεν μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και ςε τυχόν 
παρατάςεισ τθσ 
Ο Φ.Π.Α. που επιβαρφνει τθν τιμι των προςωερόμενων υπθρεςιϊν ςε ποςοςτό επί τισ εκατό (%) και ςε ποςό, 
κα αναγράωεται ρθτά ςτθν προςωορά αλλά δεν κα περιλαμβάνεται ςτθν κφρια τιμι. Η τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. κα 
λθωκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςωορϊν. 
Ο ΦΠΑ βαρφνει το Νοςοκομείο. Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ μεταξφ των οποίων και θ 
κράτθςθ 0,06% υπζρ ΕΑΑΔΗΤ. Η εν λόγω κράτθςθ κα γίνεται επί τθσ αξίασ πλθρωμισ προ ωόρων και 
κρατιςεων. 
Επιςθμαίνεται ότι εωόςον δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, οι προςωορζσ κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
ε εωαρμογι του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, παράγραωοσ 2 , όπωσ τροποποιικθκε από το Ν. 4144/2013 
άρκρο 22 και ιςχφει 



«2.α) Οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που επιβάλλονται ςε βάροσ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
ι/ 
και ωφλαξθσ καταχωροφνται ςτο αντίςτοιχο «Μθτρϊο Παραβατϊν Εταιρειϊν Παροχισ Τπθρεςιϊν 
Κακαριςμοφ 
ι/και Φφλαξθσ» που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ. 
β) Η ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςωορϊν, 
να υποβάλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιωιων εργολάβων. Σο πιςτοποιθτικό 
αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ 
από τθν υποβολι του αιτιματοσ. ε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι 
δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 
γ) Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιωιεσ εταιρείεσ παροχισ 
υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και ωφλαξθσ λόγω διάπραξθσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ. Ωσ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίωσ:  
αα) Η επιβολι ςε βάροσ τθσ υποψιωιασ εταιρείασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςωοράσ, τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ, 
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, κακεμιά από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ κατ’ εωαρμογι τθσ υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ι οποιαςδιποτε διάταξθσ ρυκμίςει 
μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, ββ) θ κιρυξθ ωσ 
ζκπτωτθσ τθσ υποψιωιασ εταιρείασ κατ’ εωαρμογι τθσ παραγράωου 7 του παρόντοσ, μζςα ςε χρονικό 
διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςωοράσ, γγ) θ 
επιβολι τθσ κφρωςθσ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι 
τμιματοσ ι τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εωαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 
24 του ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ προςωοράσ. 
δ) Για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Παραβατϊν Εταιρειϊν Παροχισ 
Τπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ 
προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.» 
 
Επίσης ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά του υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 
και τον κάτωκι πίνακα για κάκε υγειονομικι μονάδα ξεχωριςτά και ζνα ςυνολικό και για τα δφο 
Νοςοκομεία. 

  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΙΥΕΙΟΤ ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΣΟΜΩΝ (*1) 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

1. Μηθηέο απνδνρέο πξνζσπηθνύ (θαζαξηζηέο-

ζηξηεο θαη επόπηεο) κε πιήξε απαζρόιεζε 

   

2. Εηζθνξέο ΙΚΑ εξγνδόην    

3. Κόζηνο επηδόκαηνο αδείαο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδόηε) 

   

4. Κόζηνο δώξσλ Πάζρα - Υξηζηνπγέλλσλ    

5. Επηπιένλ θόζηνο Κπξηαθώλ-Αξγηώλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδόηε) 8σξεο απαζρόιεζεο 

   



 

6. Επηπιένλ θόζηνο λπρηεξηλώλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη εηζθνξώλ ΙΚΑ ηνπ 

εξγνδόηε) 8σξεο απαζρόιεζεο 

   

7. Κόζηνο αληηθαηαζηαηώλ εξγαδνκέλσλ ζε 

θαλνληθή άδεηα 

   

8. Κόζηνο αλαισζίκσλ πιηθώλ  

(απνξξππαληηθά θιπ.) 

   

9. Κόζηνο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, 

εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ, αζθάιεηαο & 

πγηεηλήο (ΜΑΠ), ινηπά έμνδα 

   

10. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αλαθεξζνύλ 

αλαιπηηθά θαη λα ηεθκεξησζνύλ θαηά ηελ 

θξίζε θάζε ππνςεθίνπ αλαδόρνπ 

   

    ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟ 

11. Εξγνιαβηθό θέξδνο  

   ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΦΟ 

ΝΟΜΙΜΧΝ 

ΚΡΑΣΗΕΧΝ 

12. Νόκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο   

   ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ 

13. ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΞΙΧΝ (άλεπ  

14. ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΧΝ (κε Φ.Π.Α.)  



* θμείωςθ 1 : Ωσ Αρικμόσ Ατόμων προςδιορίηεται το Πλικοσ Εργαηομζνων (περιλαμβανομζνων των ατόμων 
ρεπό) που αντιςτοιχεί ςτισ απαιτοφμενεσ εργατοϊρεσ και είναι κοςτολογικά ιςοδφναμο και εκωραςμζνο ςε 
άτομα πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ενϊ πρζπει να τθρείται θ εργατικι νομοκεςία με ανϊτερθ εβδομαδιαία 
απαςχόλθςθ 40 ϊρεσ/άτομο. Σα άτομα που κα απαςχολθκοφν κα είναι άνω των 25 ετϊν. 
Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ υποψιφιουσ 
αναδόχουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι Νομοκεςία επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ προςφοράσ προςκομίηοντασ ςτο Φάκελο Οικονομικισ Προςφοράσ φωτοαντίγραφα τθσ 
προαναφερόμενθσ Νομοκεςίασ. Η τιμι για κακζνα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα κα είναι μια και 
μοναδικι και κα αναλφεται επαρκϊσ και με ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ υπολογιςμοφ- προςδιοριςμοφ 
αυτισ τθσ τιμισ. Η ΣΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΣΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΠΙ 
ΜΕΡΟΤ ΠΕΔΙΩΝ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ. 
το πεδίο Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ κα αναγράφεται το ποςό για τισ κάτωκι κρατιςεισ: 
1. 0,06%: Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου 

2. 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

3. 20% Τπζρ ΟΓΑ επί του ωσ άνω χαρτοςιμου 

4. 0,06%: Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςωυγϊν ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου 

5. 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςωυγϊν 

6. 20% Τπζρ ΟΓΑ επί του ωσ άνω χαρτοςιμου 

7. 2% Τπζρ Ψυχικισ Τγείασ ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου αωοφ αωαιρεκοφν οι παραπάνω κρατιςεισ 

 
       Η υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςωερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιωιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Η 
ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναωερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον υποψιωιο ανάδοχο. 
      Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διαδικαςία - ςφμβαςθ αωενόσ 
είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο ο οποίοσ και οωείλει να εωαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα αωετζρου δεν 
δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ για τθν Τπθρεςία. 
     τθν  προςφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ διαπραγμάτευςθσ 
τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα με τθν κατάκεςθ ανάλογθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. 

       Εωόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το παρατθρθτιριο τιμϊν (ΦΕΚ 777/Β 4-6 2010) καλείςτε να 
προςκομίςετε υπεφκυνθ διλωςθ με τισ αναγραωόμενεσ τιμζσ των ειδϊν ςτθν ιςτοςελίδα www.epromy.gr 
(παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςωορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα 
αναωζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το παρατθρθτιριο 
τιμϊν  απλϊσ το αναωζρετε ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ.   
      Ο ανάδοχοσ υποχρεωτικά τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντολογικοφ ,  
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ  το Εκνικό 
Δίκαιο υλλογικζσ υμβάςεισ, ι διεκνισ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου. Σθροφνται υποχρεωτικά οι διατάξεισ των άρκρων 18,130 και 253  του Ν.4412/2016. 
 
ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται, με ποινι απόρριψθσ, μαηί με τθν προςφορά του να υποβάλει και 
φφλλο ςυμμόρφωςθσ.  
Αυτό είναι ωφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςωοράσ με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ.  
το ωφλλο αυτό κα αναωζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμωωνίεσ ι αποκλίςεισ, ςε ςχζςθ με 
τα αναωερόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ (υποχρεϊςεισ Αναδόχου – υλικά & τεχνικι κακαριότθτασ – 
τεχνικζσ προδιαγραωζσ κακαριςμοφ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΛΕΚΣΙΚΑ. 
Ο προμθκευτισ κα πρζπει να απαντά αναλυτικά ςε κάκε παράγραωο μια προσ μια με τθν ίδια ςειρά και 
αρίκμθςθ.  
 
 
 

http://www.epromy.gr/


 
                                             Χρόνοσ, τρόποσ πλθρωμϊν 
 
Η πλθρωμι του Αναδόχου από το Νοςοκομείο κα γίνεται με επιταγι για κάκε μινα παροχισ 

εργαςιϊν  με το αντίςτοιχο μθνιαίο ποςό, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και αωοφ προθγθκεί κεϊρθςθ του 
ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ είναι να υπάρχει: 
α) Σιμολόγιο παροχισ ζργου του Αναδόχου, που κα αναωζρει τθν τιμι μόνο ςε EURO. 
β) Βεβαίωςθ του αρμόδιου αςωαλιςτικοφ ταμείου ι οργανιςμοφ ότι ζγινε θ καταβολι των αςωαλιςτικϊν 
ειςωορϊν για το προςωπικό που απαςχολεί. 
γ) Πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και εκπλιρωςθσ όλων των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων από τον Ανάδοχο, υπογραωόμενο από το αρμόδιο όργανο του Νοςοκομείου το Γραωείο 
Επιςταςίασ και τον Ανάδοχο. 
δ) Βεβαίωςθ υπογεγραμμζνθ από το προςωπικό που απαςχολικθκε, ότι ο Ανάδοχοσ ζχει εκπλθρϊςει 
απζναντί τουσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του. 
ε) Φορολογικι ενθμερότθτα. 
ςτ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ανάδοχου με ονομαςτικι κατάςταςθ των ατόμων που απαςχολικθκαν (εκτόσ του 
Επόπτθ του Αναδόχου). Η υπεφκυνθ διλωςθ κα ςυνοδεφει το τιμολόγιο. 
η) πρόγραμμα κατανομισ των ςυμωωνθκζντων εργατοωρϊν ανά χϊρο του Νοςοκομείου, το οποίο κα 
ςυντάςςεται κάκε 1θ του μθνόσ ςε ςυνεργαςία του Αναδόχου με το Γραωείο Επιςταςίασ. 
θ) Βεβαίωςθ τθσ Προζδρου τθσ Επιτροπισ Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων ότι κατά τθν περίοδο παροχισ 
Τπθρεςιϊν που κα αναγράωεται ςτο ςχετικό τιμολόγιο χρθςιμοποιικθκαν υλικά όμοια με τα δείγματα που 
κατατζκθκαν από τον Ανάδοχο ςτον διαγωνιςμό. 
 
Τποχρεϊςεισ Αναδόχου 
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
1) Μαηί με τθν προςωορά του να υποβάλλει πρόγραμμα εργαςίασ και κακαριςμοφ για το ςωςτό και επαρκι, 
κακθμερινό κακαριςμό των χϊρων των Νοςοκομείων, ςε εικοςιτετράωρθ (24) βάςθ , όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ,  ςυμπεριλαμβανομζνων αββάτων-Κυριακϊν και Αργιϊν. Σο τελικό πρόγραμμα κα κακοριςκεί 
πριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία με τo Νοςοκομείo και ςφμωωνα με τισ 
ανάγκεσ του. 
2) Να κακαρίηει με επιμζλεια και προςοχι τουσ χϊρουσ που κακορίηονται ςτισ ςυνθμμζνεσ τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ, διατθροφμενου του δικαιϊματοσ του Νοςοκομείου να αλλάξει κάποιο χϊρο με χϊρο ιδίου 
εμβαδοφ περίπου , διακζτοντασ το ςυνεργείο του κακθμερινά με ομοιόμορωθ κακαρι ενδυμαςία (οι 
εργαηόμενοι ςτθν μεταφορά μολυςματικϊν και μθ απορριμμάτων κα φζρουν διαφορετικι ενδυμαςία 
από τουσ υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ ςτθν κακαριότθτα, κατάλλθλθ για τθν αςφάλειά τουσ), ςφμωωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και να είναι υπεφκυνοσ ζναντι του Νοςοκομείου για τθν εξαςωάλιςθ τθσ 
κακαριότθτασ των παραπάνω χϊρων για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και για τα χρονικά διαςτιματα που 
ορίηονται ς'αυτζσ. 
3) Να τθρεί όλουσ τουσ ςχετικοφσ νόμουσ με τθν εργαςία (εργατικι νομοκεςία), τισ αμοιβζσ, ωράριο 
εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, ωόρουσ, υγεία-αςωάλεια εργατϊν κ.λ.π. και κα ευκφνεται 
ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που προκφπτει απ'αυτζσ. 
4) Να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο, ςτουσ αςωαλιςτικοφσ ωορείσ και ςε κάκε 
τρίτο. 
5) Να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμιά ι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό ι ςτισ κτιριακζσ ι άλλεσ 
εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εωόςον αυτι οωείλεται ςε υπαιτιότθτα του 
προςωπικοφ του ι των εργαςιϊν του. 
6) Να χρθςιμοποιεί προςωπικό αποδεκτό ςτο Νοςοκομείο, ειδικευμζνο, υγιζσ άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο 
από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ικουσ, ςυμπεριωοράσ απζναντι ςτουσ τρίτουσ και ςτο προςωπικό 
του Νοςοκομείου. Επίςθσ το προςωπικό κα πρζπει να γνωρίηει άψογα τθν Ελλθνικι γλϊςςα ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ καλφτερθ δυνατι επικοινωνία με το προςωπικό του Νοςοκομείου και τρίτουσ. Αλλοδαποί 
μποροφν να εργάηονται μόνο εωόςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραωα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. 
7) Να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα 
γνωςτοποιείται ς'αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοςοκομείου.  
8) Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςωάλεια των εργαηομζνων και να είναι αποκλειςτικόσ και 
μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν κα προζκυπτε ςτο προςωπικό του. 



9) Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά το εργατικό προςωπικό του, που είναι αςωαλιςμζνο από αυτόν ςτο 
αρμόδιο αςωαλιςτικό ταμείο ι οργανιςμό. Προσ απόδειξθ των προθγοφμενων υποχρεοφται ανά τρίμθνο να 
κατακζτει απόςπαςμα ΑΠΔ που κα αωορά ςτο προςωπικό που απαςχολικθκε ςτθν Τπθρεςία μασ. Σο 
Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να απαγορεφει ςε εργαηόμενο του Αναδόχου να εργαςτεί, αν δεν 
αποδείξει ο Ανάδοχοσ ότι είναι αςωαλιςμζνοσ, υποχρεοφμενου του Αναδόχου να εωοδιάηει το Νοςοκομείο 
με τα ςχετικά επίςθμα ζγγραωα. 
10) Να επιβλζπει ο ίδιοσ ι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του (ΕΠΟΠΣΗ) το ζργο και να επικοινωνεί με τα αρμόδια 
όργανα του Νοςοκομείου κακ’ όλο το εικοςιτετράωρο. Η παρουςία του Επόπτθ αντί του Αναδόχου κα 
γνωςτοποιείται ςτο Νοςοκομείο.  
11) Να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςωάλειασ και αςωάλειασ ςτον χϊρο που κα του δοκεί από το 
Νοςοκομείο για τθν ωφλαξθ των πραγμάτων και των υλικϊν του. 
12) Να παρζχει ςτο προςωπικό τισ νόμιμεσ άδειεσ, αναπαφςεισ και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι 
αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ για τθν εκπλιρωςθ των αναλαμβανομζνων με τθν παροφςα υποχρεϊςεων του 
ζναντι του Νοςοκομείου. 
13) Να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ –τισ προϊςτάμενουσ –εσ όλων των τμθμάτων και υπθρεςιϊν του 
Νοςοκομείου με ςκοπό τθν αναγραωι ς' αυτά τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων. 
14) Να ςυμμορωϊνεται με τισ οδθγίεσ του υπεφκυνου τθσ κακαριότθτασ κακϊσ και τθν επιτροπι 
ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων του Νοςοκομείου ςε κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ με τισ εκτελοφμενεσ 
εργαςίεσ, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι για τθν επίβλεψθ και διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν 
εργαςιϊν. 
15) Να γνωςτοποιεί εγγράωωσ ςτο απαςχολοφμενο απ'αυτόν ςτο Νοςοκομείο προςωπικό ότι ουδεμία 
εξάρτθςθ ι εργαςιακι ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο και να δζχεται τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα των 
τυχόν αποςκευϊν του κατά τθν αποχϊρθςθ από το Νοςοκομείο. Ο Τπεφκυνοσ ζχει το δικαίωμα να αξιϊςει 
τθν απομάκρυνςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί ςτισ 
διαταγζσ-οδθγίεσ του. 
16) Να διακζτει το απαραίτθτο προςωπικό αςωαλείασ, ϊςτε να καλφπτονται κενά από άδειεσ, ρεπό, 
αςκζνειεσ και κάκε είδουσ απουςίεσ του τακτικοφ προςωπικοφ (π.χ. απεργίεσ) με ςκοπό τον επαρκι 
κακαριςμό των χϊρων όλο το εικοςιτετράωρο. 
17) Οι εργαηόμενοι πρζπει υποχρεωτικά να είναι εμβολιαςμζνοι για Σζτανο και Ηπατίτιδα Βϋ και να 
προςκομίςουν ςτθν Αρμόδια Τπθρεςία ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων των Νοςοκομείων αντίγραωο τθσ 
κάρτασ εμβολιαςμϊν, εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εναςχόλθςθσ με το 
αντικείμενο, άλλωσ δεν κα γίνονται αποδεκτοί. Επίςθσ το προςωπικό κακαριότθτασ που κα απαςχολείται 
ςτουσ χϊρουσ εςτίαςθσ (μαγειρεία) κα πρζπει να προςκομίςει ςτο Γραωείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων 
βιβλιάριο υγείασ ςφμωωνα με το άρκρο 14 του Π.Δ. 138/92, 68/22-4-92.   
18) Ο ανάδοχοσ ωροντίηει ϊςτε οι υπάλλθλοί του να μθν ωζρνουν ςτθ δουλειά ξζνα άτομα ι ςυγγενικά του 
τα οποία τουσ κακυςτεροφν ςτθν εργαςία τουσ. 
19) Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί προςωπικό που ζχει πείρα ςτο αντικείμενο και να 
μπορεί να εγγυθκεί ότι δεν κα υπάρξει  κανζνα κϊλυμα κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του Νοςοκομείου. Οι 
υπάλλθλοί του δεν επιτρζπεται να βλζπουν ζγγραωα ι ωακζλουσ του Νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ ωροντίηει 
ϊςτε οι υπάλλθλοί του να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν πράγματα που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ 
εργαςίασ τουσ (ιατρικό απόρρθτο κ.λ.π.) Αυτι θ υποχρζωςθ εξακολουκεί να υπάρχει ακόμθ και μετά το 
πζρασ τθσ ςυμβάςεωσ. 
20) Οι υπάλλθλοι του Αναδόχου δεν μποροφν να μιλοφν με αςκενείσ για τθν αςκζνειά τουσ και τθν αγωγι 
που τουσ χορθγείται για τθ κεραπεία τουσ. Επίςθσ δεν τουσ επιτρζπεται να κριτικάρουν τισ δραςτθριότθτεσ 
των γιατρϊν και του βοθκθτικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Ακόμθ δεν μποροφν να δίνουν ςυμβουλζσ 
για κεραπείεσ ςτουσ αςκενείσ. Είναι απαγορευμζνθ θ ςυναναςτροωι με τουσ αςκενείσ, όπωσ και θ 
προμικεια ωαγθτϊν, ποτϊν, τςιγάρων, ωαρμάκων κ.λ.π. 
21) Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σισ ςτολζσ τισ παρζχει ο Ανάδοχοσ. Σο 
χρϊμα τουσ κακορίηεται από τα Νοςοκομεία. 
22) τθν τεχνικι του προςωορά ο υποψιωιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει πρόγραμμα ςυλλογισ και 
απομάκρυνςθσ των απορριμμάτων από το Νοςοκομείο (διάκεςθ πρζςςασ και μεταωοράσ αυτισ ςτθν 
χωματερι) ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ όπωσ ςτθν περίπτωςθ απεργίασ των εργαηόμενων ςτον τομζα 
κακαριότθτασ του Διμου Θεςςαλονίκθσ. Σο ςτοιχείο αυτό κα αξιολογθκεί κετικά. 
23) Σο προςωπικό που κα αςχολείται με τθ ςυλλογι και μεταωορά των μολυςματικϊν – τοξικϊν 
απορριμμάτων – αποβλιτων πρζπει να διακζτει τον εξισ προςτατευτικό εξοπλιςμό: 

 Κράνθ με ι χωρίσ προςωπίδα 



 Μάςκεσ προςϊπου 
 Γυαλιά 
 Φόρμα προςταςίασ 
 Βιομθχανικζσ ποδιζσ 
 Ποδονάρια ι μπότεσ 
 Χοντρά γάντια για εργάτεσ απορριμμάτων. 

24) Η κατανομι των εργατοωρϊν ανά τμιμα ςτα Νοςοκομεία κα γίνεται ςε ςυνεννόθςθ με τα αρμόδια 
όργανα ςφμωωνα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν. Σο Νοςοκομείο κα μπορεί να ηθτιςει μζροσ των 
εργατοωρϊν να χρθςιμοποιθκοφν για εργαςίεσ μεταωοράσ υλικϊν (εντόσ των χϊρων των Νοςοκομείων), 
κακαριςμοφ – καλωπιςμοφ εξωτερικϊν χϊρων κ.λ.π. 
Σο (Νοςοκομείο) ζχει το δικαίωμα να διενεργεί ελζγχουσ με τα αρμόδια όργανά του. Τγειονομικοί και 
βακτθριολογικοί ζλεγχοι κακϊσ και ζλεγχοι ποιότθτασ υλικϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ 
διενεργοφνται από τθν Επιτροπι ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. Σο 
κόςτοσ ανάκεςθσ πικανϊν ελζγχων ςε υπθρεςίεσ εκτόσ του Νοςοκομείου κα βαρφνει το ίδιο το 
Νοςοκομείο εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα αποτελζςματα ζχουν αποκλίςεισ από τα 
κακοριςμζνα όρια, οπότε το κόςτοσ επανελζγχου μετά τθν ςυμμόρφωςθ – διόρκωςθ κα βαρφνει τον 
Ανάδοχο. 

 

Τλικά-Σεχνικι κακαριότθτασ 
Όλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα υλικά, που απαιτοφνται για τθν κακαριότθτα των χϊρων και τθν αποκομιδι 
των απορριμμάτων (μολυςματικϊν και μθ μολυςματικϊν) , κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.  
Ο Ανάδοχοσ μαηί με τθν προςωορά του υποχρεοφται να κατακζςει, επί ποινι απόρριψθσ κατάςταςθ υλικϊν 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, ΔΕΙΓΜΑΣΑ εισ διπλοφν (δείγμα – αντίδειγμα) και ςε ποςότθτα επαρκι για 
πρακτικι δοκιμαςία κακϊσ και ενθμερωτικά ωυλλάδια τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ του κάκε προϊόντοσ  
αυτϊν που προτίκεται να χρθςιμοποιιςει. Όλα τα παραπάνω κα είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Μετά τθν 
υπογραωι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ανάκεςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει όμοια δείγματα εισ 
τριπλοφν τα οποία κα παραμείνουν ςτα αρμόδια γραωεία Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, ϊςτε ανά πάςα 
ςτιγμι να μπορεί να διαπιςτωκεί εάν οι ωυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ των ςκευαςμάτων που χρθςιμοποιεί 
ςυμωωνοφν με αυτζσ των δειγμάτων που κατατζκθκαν ςτον διαγωνιςμό. Για τα υλικά απολφμανςθσ 
επιωανειϊν πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ κυκλοωορίασ από τον Ε.Ο.Φ. Για τα υλικά απολφμανςθσ 
επιωανειϊν με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ κυκλοωορίασ από τον Ε.Ο.Φ. και θ 
καταχϊρθςθ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ. Επίςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει πίνακα του μθχανικοφ και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ που κα χρθςιμοποιθκεί. Ο ωσ άνω εξοπλιςμόσ και οποιοδιποτε άλλο εργαλείο, κακϊσ 
και τα αναλϊςιμα υλικά κα είναι αποκλειςτικά κυριότθτασ του Αναδόχου. 
Σα υλικά και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον Ανάδοχο και εγκρίνονται ι 
διαωοροποιοφνται από το Νοςοκομείο. 
Για οποιαδιποτε αλλαγι ςτα υλικά κακαριότθτασ και απολφμανςθσ  κα ενθμερϊνεται το αρμόδιο τμιμα 
του Νοςοκομείου (Γραφείο Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων) και απαιτείται θ ζγκριςι του. Οι ςυςκευαςίεσ των 
κακαριςτικϊν και απολυμαντικϊν κα είναι μιασ χριςθσ. Απαγορεφεται θ επαναπλιρωςθ των 
ςυςκευαςιϊν για τθν αποφυγι επιμόλυνςθσ των διαλυμάτων.  
 
O ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει: 
Βιβλίο θμεριςιασ παρουςίασ προςωπικοφ με αρίκμθςθ ανά ςελίδα, με ονοματεπϊνυμα, κεωρθμζνο και 
ςελιδομετρθμζνο από το Νοςοκομείο όπου το προςωπικό κα υπογράφει κατά τθν άφιξθ και αποχϊρθςι 
του. Σο βιβλίο αυτό κα ελζγχεται και κα υπογράφεται  κακθμερινά από τον Επόπτθ Σάξθσ και 
Κακαριότθτασ του Νοςοκομείου και κα ελζγχεται  από τθν αρμόδια Επιτροπι βεβαίωςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου κατά τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου, κα είναι δε 
διακζςιμα ςε κάκε ηιτθςθ υπθρεςιακϊν παραγόντων του Νοςοκομείου. 
 
Η προςωερόμενθ τιμι κα δοκεί  ςε EURO για προχπολογιςκείςα δαπάνθ 70.000,00 € με Φ.Π.Α. ςτο ςφνολο 
των τετραγωνικϊν μζτρων και με ελάχιςτθ παρουςία προςωπικοφ από τον Εργολάβο όπωσ ωαίνεται ςτθν 
κάτωκι κατανομι 
 
 
 



Η κατανομι των εργατοωρϊν για κάκε μζρα τθσ εβδομάδασ ζχει ωσ εξισ: 

ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  
Από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι 
06:00 - 22:00 εξιντα  μία (61) εργατοϊρεσ 
22:00 - 06:00 οκτϊ (8) εργατοϊρεσ 
άββατο - Κυριακι – Αργίεσ –(ΕΦΗΜΕΡΙΕ) 
06:00 - 22:00 Είκοςι εννιά  (29) εργατοϊρεσ 
22:00 - 06:00 οκτϊ (8) εργατοϊρεσ 
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΓΕΝΙΚΕ (ΔΕΤΣΕΡΑ – ΠΑΡΑΚΕΤΗ)  
06:00 - 22:00 εξιντα πζντε  (65) εργατοϊρεσ 
22:00 - 06:00 οκτϊ (8) εργατοϊρεσ 
Για το χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ (12/12/2017 ζωσ 11/2/2018) οι γενικζσ 
εφθμερίεσ είναι ςτισ εξισ θμερομθνίεσ: 12,16,20,24,28/12 –1,5,9,13,17,21,25,29/1, 2,6,10/2 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 
Τπαίκριοι αφλιοι χϊροι-υπαίκρια παρκινγκ  1.600 τ.μ 
Κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ Η/Μ χϊρων και πάρκινγκ υπογείων χϊρων 160 τ.μ 
Βοθκθτικοί αποκθκευτικοί χϊροι, αποδυτιρια νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 140 τ.μ 
Κλιμακοςτάςια- κοινόχρθςτοι χϊροι  1.280 τ.μ 
Γραωειακοί χϊροι (διοίκθςθ, υπθρεςίεσ, γραωεία ιατρϊν, αμωικζατρα, βιβλιοκικεσ) 1.600 τ.μ 
Εργαςτθριακά τμιματα 910τ.μ 
Ειδικά τμιματα (μονάδεσ ΜΕΘ, χειρουργεία) 965 τ.μ 
Χϊροι νοςθλείασ-κάλαμοι 5.827 τ.μ 
 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ « Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  
Από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι 
06:00 - 22:00 ςαράντα εννιά  (49) εργατοϊρεσ 
22:00 - 06:00 οκτϊ (8) εργατοϊρεσ 
άββατο - Κυριακι – Αργίεσ –(ΕΦΗΜΕΡΙΕ) 
06:00 - 22:00 Είκοςι εννιά  (29) εργατοϊρεσ 
22:00 - 06:00 οκτϊ (8) εργατοϊρεσ 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΓΕΝΙΚΕ (ΔΕΤΣΕΡΑ- ΠΑΡΑΚΕΤΗ) 
06:00 - 22:00 πενιντα τζςςερισ  (54) εργατοϊρεσ 
22:00 - 06:00 οκτϊ (8) εργατοϊρεσ 
Για το χρονικό διάςτθμα εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ (12/12/2017 ζωσ 11/2/2018) οι γενικζσ 
εφθμερίεσ είναι ςτισ εξισ θμερομθνίεσ: 15,19,23,27,31/12 –  4,8,12,16,20,24,28/1, 1,5,9/2 
 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
Κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ Η/Μ χϊρων και πάρκινγκ υπογείων χϊρων 82 τ.μ 
Βοθκθτικοί αποκθκευτικοί χϊροι, αποδυτιρια νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 2162 τ.μ 
Κλιμακοςτάςια- κοινόχρθςτοι χϊροι  2106 τ.μ 
Γραωειακοί χϊροι (διοίκθςθ, υπθρεςίεσ, γραωεία ιατρϊν, αμωικζατρα, βιβλιοκικεσ) 1.467 τ.μ 
Εργαςτθριακά τμιματα 594 τ.μ 
Ειδικά τμιματα (μονάδεσ ΜΕΘ, χειρουργεία) 415 τ.μ 
Χϊροι νοςθλείασ-κάλαμοι 1740 τ.μ 
Μζςα ς' αυτοφσ τουσ χϊρουσ υπολογίηονται: κάλαμοι, τουαλζτεσ,  κλιμακοςτάςια  και όλεσ οι εςωτερικζσ 
ςκάλεσ. 
Η αποκομιδι των ςκουπιδιϊν κα γίνεται  με καρότςια τα οποία κα πλζνονται κακθμερινά. 
ΠΟΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ: 
Κακαριςμοί κα γίνονται όταν οι ανάγκεσ το απαιτοφν άςχετα με τθν ςυχνότθτα και το πρόγραμμα που ζχει 
κακοριςτεί. 
ΣΑ ΦΟΡΕΙΑ & ΚΑΡΟΣΙΑ Ο ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΘΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΑ Ε.Ε.Ι. ΚΑΙ ΣΑ 
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΟΣΑΝ ΣΟ ΚΡΙΝΕΙ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ. 



 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΝΕΚΡΟΣΑΙΟΤ 
Η κακαριότθτα του χϊρου του νεκροςταςίου περιλαμβάνει εκτόσ των άλλων και τθν κακαριότθτα των 
ψυγείων με χλωρίνθ μία ωορά τθν εβδομάδα και όποτε κρικεί αυτό αναγκαίο εςωτερικά και εξωτερικά. 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Οι διαδικαςίεσ για τθν κακαριότθτα που ακολουκοφν ορίηονται από τουσ υπεφκυνουσ κακαριότθτασ του 
Νοςοκομείου ζτςι οφτωσ ϊςτε να διαςωαλίηεται θ μθ ωκορά των αντικειμζνων όπωσ και θ κακαριότθτα και 
υγιεινι τουσ. 
ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΜΕ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ (ςφουγγάριςμα δαπζδου) 
Σα δάπεδα ςωουγγαρίηονται με ειδικό απολυμαντικό υγρό. 
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται: 
α) Για κάκε δωμάτιο αςκενϊν πρζπει να χρθςιμοποιείται κακαρό πανί, κακϊσ και κακαρό διάλυμα 
απολυμαντικοφ. 
β) Μετά από δφςκολουσ λεκζδεσ πρζπει να αντικακίςταται το πανί. Σα πανιά πρζπει απαραιτιτωσ να 
πλζνονται και να δίδονται ςτεγνά για επόμενθ χριςθ.   
γ) Να χρθςιμοποιείται  τόςθ ποςότθτα υγροφ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 
ςίγουρθ κακαριότθτα και απολφμανςθ, ςφμωωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ του ςκευάςματοσ. 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΑΠΕΔΩΝ. 
Σα δάπεδα ςτουσ διαδρόμουσ και ςτισ αίκουςεσ πρζπει να ωροντίηονται ιδιαίτερα. Η επιλογι του υγροφ 
κακαριότθτασ και απολφμανςθσ γίνεται  κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον υπεφκυνο  επιτιρθςθσ Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων  που ορίηουν τα Νοςοκομεία. 
Για ςυχνι και ςτακερι κακαριότθτα κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ζνα μθχάνθμα κακαριότθτασ που δεν 
κάνει κόρυβο. 
Σα δάπεδα των διαδρόμων των κλινικϊν κακϊσ και των κεντρικϊν ειςόδων, κα κακαρίηονται τρεισ (3) ωορζσ 
τθν θμζρα κακϊσ και εκτάκτωσ αν ςυμβεί να λερωκοφν. 
Για το ςκοφπιςμα των δαπζδων απαγορεφεται θ χριςθ χειροκίνθτθσ ςκοφπασ. 
Σα εξαρτιματα-μθχανιματα για τον κακαριςμό και ςυντιρθςθ του κτιρίου του Νοςοκομείου, κα 
επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Οι θλεκτρικζσ ςκοφπεσ πρζπει να είναι ωλεγμζνεσ ζτςι ϊςτε ο αζρασ που 
αποβάλλουν να ωιλτράρεται. 
Ο εξοπλιςμόσ (μάπεσ κουβάδεσ) μετά τθν χριςθ κα πλζνονται απολυμαίνονται και κα αποκθκεφεται ςτεγνόσ. 
Απαραίτθτθ θ χριςθ διπλϊν τροχιλατων κουβάδων. 
 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ W.C. 
Η κακαριότθτα λουτρά-τουαλζτεσ κα γίνεται κακθμερινά ςτο πρωϊνό και απογευματινό ωράριο και εκτάκτωσ 
οποιαδιποτε άλλθ ςτιγμι τθσ θμζρασ χρειαςτεί με τα κατάλλθλα κακαριςτικά απολυμαντικά υγρά. τισ 
κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ ο κακαριςμόσ κα γίνεται ανά μία ϊρα ςε κάκε βάρδια. 
Οι λεκάνεσ, οι ντουηιζρεσ, μπανιζρεσ, νιπτιρεσ ςαπουνίηονται με απολυμαντικό υγρό και ξεπλζνονται ζτςι 
ϊςτε να απομακρφνονται πάςθσ ωφςεωσ λεκζδεσ  ςτίγματα, άλατα κλπ. υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ 
προςτατευτικά ελάςματα, κακρζπτεσ, κικεσ ςαπουνιϊν όπωσ επίςθσ πόρτεσ, χεροφλια, κακαρίηονται με 
απολυμαντικό υγρό. 
Για να επιτευχκεί θ κακαριότθτα που πρζπει, χωρίηονται οι εργαςίεσ για όλα τα αντικείμενα που βρίςκονται 
πάνω ςτο δάπεδο ςε τρεισ κατθγορίεσ: 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: Λεκάνεσ WC 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β: Νεροχφτεσ και πλακάκια, ντουηιζρεσ και μπανιζρεσ. 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ: Λοιπά αντικείμενα εξοπλιςμοφ. 
Ο ανάδοχοσ είναι αυςτθρά υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιεί διαωορετικοφ χρϊματοσ κουβάδεσ και πανιά για 
κάκε μία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ. 
Επίςθσ τα δάπεδα των W.C. κα κακαρίηονται με πανιά μιασ χριςθσ. 
 
ΚΑΔΟΙ ΑΧΡΗΣΩΝ, ΣΑΧΣΟΔΟΧΕΙΑ. 
Οι κάδοι αχριςτων πρζπει να αδειάηονται κατά τακτά χρονικά διαςτιματα κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 
Εμωανείσ λεκζδεσ πρζπει να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται. 
Μία ωορά τθν εβδομάδα πλζνονται οι κάδοι. Σα ςταχτοδοχεία αδειάηονται και πλζνονται. Σα ςκουπίδια 
μαηεφονται ξεχωριςτά. ε μαφρουσ ςάκουσ τα κοινά απορρίμματα και ςε κίτρινουσ τα μολυςματικά 
απορρίμματα (ωσ μολυςματικά κεωροφνται αυτά που προζρχονται από αςκενείσ με ΑΙDS,θπατίτιδα θ 



καλλιζργειεσ πακογόνων μικροβίων κλπ. και γενικά όλα τα άχρθςτα αντικείμενα που ζχουν ζλκει ςε επαωι 
με αίμα π.χ. επίδεςμοι, γάηεσ και λοιπά κεωροφμενα μολυςματικά. 
Οι βελόνεσ και τα λοιπά αιχμθρά αντικείμενα αωοφ τοποκετθκοφν από το προςωπικό του αναδόχου ςε 
κίτρινουσ ςάκουσ και αωοφ δζνονται, κα μεταωζρονται από το προςωπικό του αναδόχου ςτο ψυκτικό 
κάλαμο. 
Οι ςάκοι απορριμάτων κα δζνονται με ςωιγκτιρεσ και κα μεταωζρονται κακθμερινά με τουσ ειδικοφσ κάδουσ 
που διακζτει το Νοςοκομείο από το προςωπικό του αναδόχου  ςτουσ χϊρουσ που ζχει προβλεωκεί. 
Σισ ςακοφλεσ τισ διακζτει ο ανάδοχοσ και χρθςιμοποιοφνται μόνο μία φορά. Οι κάδοι μεταφοράσ 
απορριμάτων κακθμερινά κα πλζνονται και κα αποκθκεφονται ςτεγνοί. 

ΕΠΙΠΛΑ 

Όλα τα ζπιπλα ςτουσ καλάμουσ αςκενϊν κα κακαρίηονται εξωτερικά με τα κατάλλθλα απολυμαντικά-
κακαριςτικά υλικά. Πρζπει να χρθςιμοποιείται προϊόν που ςτεγνϊνει χωρίσ να αωινει γραμμζσ και χνοφδια. 
Ορατζσ βρωμιζσ κακαρίηονται κακθμερινά. Σα ζπιπλα ςτα γραωεία των ιατρϊν, Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, 
βιβλιοκικθ κα γίνονται κακθμερινά ςτα γραωεία όλων των υπθρεςιϊν αλλά και ςτουσ καλάμουσ των 
αςκενϊν μία ωορά  το μινα κα γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ δθλ. κακαριςμόσ τοίχων ταβανιϊν λαμπτιρων 
εικόνων, νιπτιρων, ντουλαπιϊν περβαηιϊν ςωμάτων κζρμανςθσ κλιματιςτικϊν, κακρεπτϊν, πόρτεσ με 
απολυμαντικά κακαριςτικά προϊόντα. 
Σα πανιά που κα κακαρίηονται τα ζπιπλα κα είναι διαωορετικοφ χρϊματοσ απϋαυτά που χρθςιμοποιοφνται 
για το κακαριςμό ςτισ τουαλζτεσ και τα γραωεία. 
τα ζπιπλα και τοίχουσ που βρίςκονται ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κα γίνεται κακαριςμόσ κάκε 15 θμζρεσ 
κακϊσ και εκτάκτωσ αν χρειαςτεί. 

ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΣΙ ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΠΟΡΣΕ 

Πλφςιμο τισ πόρτεσ και από τισ δφο πλευρζσ (ςτα αςανςζρ περιλαμβάνονται όλεσ οι εςωτερικζσ επιωάνειεσ) 
τα κουωϊματα τα προςτατευτικά ελάςματα με απολυμαντικό υγρό κάκε 15 θμζρεσ. Ορατζσ βρωμιζσ 
κακαρίηονται κακθμερινά. 

ΣΖΑΜΙΑ – ΠΑΝΣΖΟΤΡΙΑ 

Ο κακαριςμόσ των τηαμιϊν κα γίνεται κάκε 15 θμζρεσ. Παντηοφρια και ςτόρια μία ωορά το μινα. 
Επίςθσ τα κάγκελα των κλιμακοςταςίων και των κοινόχρθςτων χϊρων κα γίνονται κάκε 15 θμζρεσ. 
Οι κουπαςτζσ των κλιμακοςτάςιων κα γίνεται κακθμερινά. 

ΓΤΑΛΙΝΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Δαχτυλιζσ και λεκζδεσ κακαρίηονται γυάλινεσ επιωάνειεσ εςωτερικϊν χϊρων κακαρίηονται με υγρό 
απολυμαντικό  ςυμπεριλαμβανομζνων των κορνιηϊν, των ςτθριγμάτων ι και λοιπϊν εξαρτθμάτων αυτϊν. 

ΑΡΑΧΝΕ 

Οι αράχνεσ πρζπει να απομακρφνονται ςυνεχϊσ. 

ΑΤΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ-ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΚΑΛΕ 

Οι χϊροι αυτοί κακαρίηονται κακθμερινά με μθχανικά μζςα που διακζτει ο ανάδοχοσ ι με ςκοφπιςμα 
προςωπικοφ του αναδόχου ςφμωωνα με το πρόγραμμα εργαςίασ του Νοςοκομείου λαμβάνοντασ τα 
απαραίτθτα μζτρα ϊςτε κατά το ςκοφπιςμα να αποωεφγεται θ δθμιουργία ςκόνθσ. 
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίδεται ςτον κακαριςμό των ωρεατίων απορροισ όμβριων υδάτων από ξζνα 
ςϊματα (όπωσ ωφλλα, χαρτιά, πλαςτικά κτλ.) 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται περιοδικά να ελζγξει και να κακαρίηει  (από ςκουπίδια, αυτοωυι χόρτα 
κλπ) τισ ταράτςεσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου.    

ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΚΑΛΕ 

Οι εςωτερικζσ ςκάλεσ κα κακαρίηονται κακθμερινά. 



ΚΟΤΠΙΜΑ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΣΩΝ 

Οι μοκζτεσ κακαρίηονται με θλεκτρικι ςκοφπα. Θα πρζπει να δίδεται προςοχι ςτθ ςυχνι αλλαγι του ωίλτρου 
που ζχουν οι θλεκτρικζσ ςκοφπεσ. τθν εργαςία αυτι ανικει και θ απομάκρυνςθ λεκζδων από χαλιά, 
μοκζτεσ, πατάκια. 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

Σα δάπεδα και ζπιπλα αυτϊν των χϊρων κα κακαρίηονται κακθμερινά. Σα τηάμια κα κακαρίηονται κάκε 15 
θμζρεσ. 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ-ΡΑΦΕΙΑ 

Ο κακαριςμόσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 3 ωορζσ τθν εβδομάδα και εκτάκτωσ αν προκφψει ανάγκθ. 
Επίςθσ ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να μεταωζρει τον ακάκαρτο ιματιςμό των χειρουργείων  και των 
τμθμάτων από τον χϊρο ςυλλογισ ςτον χϊρο των πλυντθρίων ςτθν ενδεδειγμζνθ από τισ προϊςτάμενεσ ϊρα 
και ςυχνότθτα. 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ 

Ο κακαριςμόσ ςτα χειρουργεία αποτελείται από ενδιάμεςθ κακαριότθτα και τελικι κακαριότθτα. 
Και τα δφο παραπάνω μζρθ κακαρίηονται επακριβϊσ ςτο πρόγραμμα εργαςίασ. 

ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ 

Πρζπει να διατίκεται το απαιτοφμενο προςωπικό ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ϊςτε να μθν παρατθροφνται 
κακυςτεριςεισ ςτισ επεμβάςεισ. 
Οι κάδοι απορριμμάτων αδειάηονται και πλζνονται με απολυμαντικό υγρό. 
Οι ςακοφλεσ απορριμμάτων και οι ςάκοι ακάκαρτου ιματιςμοφ αντικακίςτανται. Οι παραπάνω ςακοφλεσ και 
οι ςάκοι ςωραγίηονται με τρόπο που ζχει προκακοριςκεί και είναι ζτοιμα για απομάκρυνςθ. 
Οι λάμπεσ χειρουργείου, οι επιωάνειεσ όπου τοποκετοφνται χειρουργικά εργαλεία και τα τραπζηια 
χειρουργείου, απολυμαίνονται. 
Σο δάπεδο γφρω από το τραπζηι χειρουργείου κακαρίηεται και απολυμαίνεται εντατικά. 
Οι νιπτιρεσ κακαριςμοφ του προςωπικοφ του χειρουργείου απολυμαίνονται. 
Ανανεϊνεται το υγρό ςαποφνι χεριϊν και το υγρό απολφμανςθσ αυτϊν. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Σο είδοσ τθσ παραςχεκείςθσ  εργαςίασ εγκρίνεται από τθν προϊςταμζνθ του χειρουργείου. 
Τπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ μπορεί να τροποποιθκοφν κάποια από τα ανωτζρω περιγραωόμενα για τουσ χϊρουσ  
των χειρουργείων. Αντί των παραπάνω αναγραωομζνων δίδονται εντολζσ απϋ ευκείασ από τθν προϊςταμζνθ 
του χειρουργείου. 
 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 Σο προςωπικό κακαριότθτασ ςτο πρωϊνό ωράριο πρζπει να είναι ςτακερό και εξειδικευμζνο για τον 
χϊρο. 

 το απογευματινό και νυχτερινό ωράριο ςτον χϊρο νοςθλείασ των αςκενϊν τα απορρίμματα κα 
μαηεφονται τουλάχιςτον κάκε δφο ϊρεσ και ο χϊροσ κα ςωουγγαρίηεται τουλάχιςτον μία ωορά ςε 
κάκε ωράριο. Επίςθσ θ ςυχνότθτα των παραπάνω εργαςιϊν μπορεί να ρυκμίηεται ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ που προκφπτουν με εντολι τθσ υπεφκυνθσ νοςθλεφτριασ ςε κάκε βάρδια. 

 Η Προϊςταμζνθ τθσ Μονάδασ ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Ενδονοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων κα 
ςυντάςςει πρωτόκολλο κακαριςμοφ και εργαςιϊν και κα εγκρίνονται τα χρθςιμοποιοφμενα υλικά 
κακαριςμοφ και απολφμανςθσ. Σα παραπάνω μποροφν να τροποποιοφνται ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
που προκφπτουν. 

ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Νιπτιρεσ κακαριςμοφ του προςωπικοφ του χειρουργείου απολυμαίνονται, χρθςιμοποιθμζνεσ βοφρτςεσ 
χειρουργείου ξεπλζνονται και ςυγκεντρϊνονται ςε πλαςτικά ςακιά, κακοριςμζνα γιϋ αυτό το ςκοπό, οι 
πάγκοι γφρω από τουσ νιπτιρεσ κακαρίηονται και ανανεϊνονται το υγρό ςαποφνι χεριϊν και το υγρό 
απολφμανςθσ. 



Οι κάδοι απορριμμάτων αδειάηονται και πλζνονται με απολυμαντικό υγρό. 
Οι ςακοφλεσ απορριμμάτων και οι ςάκοι ακάκαρτου ιματιςμοφ αντικακίςτανται. Οι παραπάνω ςακοφλεσ και 
ςάκοι ςωραγίηονται με τρόπο που ζχει προκακοριςκεί και είναι ζτοιμα για απομάκρυνςθ. 
Οι ρόδεσ των τροχιλατων κακαρίηονται από ίνεσ, τρίχεσ, βρωμιζσ κλπ. και ςτο τζλοσ απολυμαίνονται με 
απολυμαντικό ςπρζι. 
Σο δάπεδο ςτο κζντρο  του χειρουργείου ςωουγγαρίηεται πρϊτα και ςτθ ςυνζχεια ςτο ςθμείο αυτό 
μεταωζρονται όλα τα είδθ κακαριςμζνα μθχανιματα και τροχιλατα. 
ϋΟλεσ οι γυάλινεσ επιωάνειεσ και πόρτεσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται (ςυμπεριλαμβάνεται θ εςωτερικι 
πλευρά όλων των υαλοπινάκων). 
Οι τοίχοι ςε φψοσ ζωσ 2μ. κακαρίηονται και απολυμαίνονται. 
Πλφςιμο των υποδθμάτων του προςωπικοφ που χρίηουν κακαριςμοφ. 
Όλεσ οι χειρολαβζσ, διακόπτεσ ωωτιςμοφ, ςωλινεσ κονςόλεσ, ςϊματα κζρμανςθσ πρεβάηια παρακφρων, 
κακαρίηονται και απολυμαίνονται. 
Σρίψιμο με μθχάνθμα δαπζδου. 
Κακαριςμόσ δαπζδου με υγρι πανζτα και απολφμανςθ αυτοφ, μετακινοφμενων των μθχανθμάτων και 
τροχιλατων ςτισ κακαριςμζνεσ επιωάνειεσ και τρίψιμο με μθχανι και απολφμανςθ των υπόλοιπων δαπζδων. 
 
ΕΡΓΑΙΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΣΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΡΒΙΡΙΜΑΣΟ ΦΑΓΗΣΟΤ 

1. Κακθμερινά κα κακαρίηονται: πάγκοι εργαςίασ – λεκάνεσ-ςκεφθ, κάδοι απορριμμάτων, ωρεάτια 
μαγειρείου, δάπεδα μαγειρείου, αποδυτιρια μαγείρων και WC, δάπεδο αποκικθσ τροωίμων, 
δάπεδο χϊρου παραλαβισ και ηφγιςθσ τροωίμων, ςκάλα αποδυτθρίων μαγείρων. 

2. Εβδομαδιαίωσ κα κακαρίηονται: ψυγεία μαγειρείου (μζςα – ζξω), μαςίνα και ωοφρνοσ μαγειρείου, 
τοίχοι – πόρτεσ μαγειρείου, τοίχοι πόρτεσ αποκικθσ τροωίμων και χϊρου παραλαβισ τροωίμων, 
ψωμιζρα, ψυγείο ςυντιρθςθσ λαχανικϊν – ωροφτων, ψυγεία του χϊρου ςυντιρθςθσ τροωίμων 
(εςωτερικά και πόρτεσ), δάπεδο χϊρου ψυγείων αποκικθσ τροωίμων, δάπεδο γραωείου τροωίμων. 

3. Μθνιαίωσ κα κακαρίηονται: εξαεριςμόσ μαγειρείου, παράκυρα μαγειρείου-λάντηασ-γραωείου 
τροωίμων, οροωζσ μαγειρείου (ξαράχνιαςμα), ωϊτα μαγειρείου. 

4. τουσ χϊρουσ ςερβιρίςματοσ ωαγθτοφ κακθμερινόσ κακαριςμόσ δαπζδων και επιωανειϊν εργαςίασ. 
Μία ωορά τον μινα γενικόσ κακαριςμόσ. 

5. Κακθμερινόσ κακαριςμόσ των ανελκυςτιρων μεταωοράσ τροωίμων. 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ 

Σοίχοι και οροωι, υγρό κακάριςμα και απολφμανςθ. 
Ντουλάπεσ αποδυτθρίων κακαρίηονται και απολυμαίνονται εςωτερικά και εξωτερικά με πανιά μιασ χριςθσ. 
Όλα τα ντουλάπια ςυμπεριλαμβανομζνων και των εντοιχιςμζνων απολυμαίνονται εςωτερικά και εξωτερικά 
με πανιά μιασ χριςθσ. 
ϋΟλα τα ντουλάπια  ςυμπεριλαμβανομζνων και των εντοιχιςμζνων απολυμαίνονται  εςωτερικά και 
εξωτερικά. 
Κακαριςμόσ των ωωτιςτικϊν των διαδρόμων κακϊσ επίςθσ και των αικουςϊν και κακαριςμόσ των τηαμιϊν 
κάκε 15 θμζρεσ. 

ΔΑΠΕΔΑ 

Σα δάπεδα πρζπει  να κακαρίηονται με ςαποφνι και νερό ςε κακθμερινι βάςθ. Χριςθ χθμικοφ 
απολυμαντικοφ ςυνιςτάται μια ωορά τθν θμζρα. 
Σο ςωουγγάριςμα πρζπει να γίνεται με τθν μζκοδο των δφο κάδων διαωορετικοφ χρϊματοσ. 
θμειϊνεται ότι για κάκε χϊρο (αίκουςα μαγειρείων, αποκικεσ, γραωεία) πρζπει να χρθςιμοποιείται 
διαωορετικόσ κάδοσ και ςωουγγαρίςτρα. 
Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ, ο εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ πρζπει να πλζνεται, απολυμαίνεται και να 
ωυλάςςεται ςτεγνόσ. 
Ο κακαριςμόσ των πατωμάτων πρζπει να γίνεται με απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα που 
διακζτει ο ανάδοχοσ. 

ΚΟΤΡΣΙΝΕ 

Όταν παραςτεί ανάγκθ το κατζβαςμα και το κρζμαςμα των κουρτινϊν κα γίνεται από εργαηόμενο του 
υνεργείου Κακαριότθτασ. 



ΒΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

τθ βαςικι κακαριότθτα κακορίηονται επακριβϊσ τα υλικά απολφμανςθσ και κακαριςμοφ που κα 
χρθςιμοποιοφνται. Σα υλικά απολφμανςθσ και κακαριςμοφ ςε περίπτωςθ που δεν επιωζρουν το επικυμθτό 
αποτζλεςμα το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςι τουσ. 
Τποχρζωςθ του αναδόχου είναι και θ ςυμπλιρωςθ οποιοδιποτε εντφπου ηθτθκεί από το Νοςοκομείο που κα 
ζχει ωσ ςτόχο τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν κακαριότθτασ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΙΑ 
Κυριακζσ και εορτζσ δεν γίνεται θ κακοριςμζνθ επί κακθμερινισ βάςεωσ κακαριότθτα. ε όλουσ τουσ χϊρουσ 
εκτόσ από τθν μονάδα εντατικισ κεραπείασ χειρουργεία και τα εργαςτιρια. ε καμία πάντωσ περίπτωςθ οι 
περιοριςμζνεσ εργαςίεσ δεν κα είναι δφο (2) ςυνεχόμενεσ θμζρεσ. 
Ο περιοριςμζνοσ κακαριςμόσ ιςχφει μόνο για τοίχουσ και ζπιπλα των χϊρων. τθ ςυνολικι ωροντίδα 
ςυμπεριλαμβάνεται πλιρθσ κακαριςμόσ WC, νιπτιρων κτλ. 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Σα υλικά κακαριςμοφ που υποχρεοφνται να διακζτει ο Ανάδοχοσ και να χρθςιμοποιεί είναι τα εξισ: 
1) Τγρό ταχείασ απολφμανςθσ μικρϊν επιωανειϊν (π.χ. πάγκοι εργαςίασ χειρουργείων, εργαςτθρίων 

κ.λ.π.). Να μθν περιζχει αλδεψδεσ, να είναι δραςτικό ζναντι βακτθρίων, μυκιτων, μυκοβακτθριδίου 
ΣΒ, ιϊν (HBV, HIV), να είναι ςυμβατό με τισ μεταλλικζσ επιωάνειεσ. 

2) Τγρό απολυμαντικό – κακαριςτικό επιωανειϊν και δαπζδων (π.χ. χειρουργεία). Να μθν περιζχει 
αλδεχδεσ, ωαινόλεσ, να είναι βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ωυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), να 
είναι ςυμβατό με όλεσ τισ επιωάνειεσ. 

3) Τγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων επεξεργαςίασ και παραςκευισ τροωίμων (π.χ. 
μαγειρείων). Να μθν περιζχει αλδεχδεσ, να είναι άοςμο, βακτθριοκτόνο (ειδικά ζναντι τθσ 
ςαλμονζλασ, ςιγκζλλασ, λιςτζριασ), μυκθτοκτόνο, ιοκτόνο. Να είναι ςυμβατό με τισ επιωάνειεσ 
εξοπλιςμοφ των μαγειρείων. 

4) Τγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ δαπζδων των χϊρων επεξεργαςίασ και παραςκευισ τροωίμων. 
Να μθν περιζχει αλδεχδεσ, ωαινόλεσ, να είναι βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ιοκτόνο. Να είναι 
ςυμβατό με όλεσ τισ επιωάνειεσ. 

5) Τγρό κακαριςμοφ και απολφμανςθσ χϊρων WC. Να μθν περιζχει αλδεψδεσ, ωαινόλεσ, να είναι 
βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ωυματιοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV), να είναι ςυμβατό με όλεσ τισ 
επιωάνειεσ. 

6) Χλωρίνθ 
7) Κακαριςτικό δαπζδων 
8) Κακαριςτικό για ζπιπλα 
9) Κακαριςτικό για τηάμια – γυάλινεσ επιωάνειεσ 
10) Αωαιρετικό επίμονων λεκζδων. 

τον χώρο φφλαξησ των καθαριςτικών – απολυμαντικών, κάθε τμήματοσ, θα υπάρχουν αναρτημζνεσ ςε 
πλαςτικοποίηςη οι οδηγίεσ αραίωςησ.   

ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

Πλαςτικζσ ςακοφλεσ (μαφρεσ, διαωανείσ, κίτρινεσ με το ςιμα βιολογικοφ κινδφνου και τθν επωνυμία ΕΙΑ – 
Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλθτα) 
ωιγκτιρεσ για κλείςιμο πλαςτικισ ςακοφλασ. 
Και οποιαδιποτε άλλα αναλϊςιμα υλικά ι υλικά κακαριςμοφ και απολφμανςθσ απαιτοφνται ϊςτε ο δείκτθσ 
κακαριότθτασ  να ωτάςει ςτο υψθλότερο ςθμείο. 
Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται θ αποκομιδι των απορριμμάτων κ.λ.π. από τουσ αναωερόμενουσ 
χϊρουσ κακϊσ και θ μεταωορά και τοποκζτθςθ αυτϊν ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων ςτο ςθμείο τελικισ 
ςυλλογισ (κοντζινερ). 
 
ΗΜΕΙΩΗ: 
Για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων ωσ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΑ κεωροφνται αυτά που προζρχονται από 
αςκενείσ με AIDS, θπατίτιδα ι καλλιζργειεσ πακογόνων μικροβίων – ιϊν κ.λ.π. και γενικά όλα τα άχρθςτα 



πια αντικείμενα που ζχουν ζλκει ςε επαφι με αίμα π.χ. επίδεςμοι γάηεσ κ.λ.π. Σα απορρίμματα αυτά κα 
τοποκετοφνται ςε διπλοφσ ςάκουσ χρϊματοσ κίτρινου και αφοφ δζνονται κα μεταφζρονται, αποκλειςτικά 
με αμαξίδια του Αναδόχου, ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από τον Τπεφκυνο κακαριότθτασ του 
Νοςοκομείου. Οι βελόνεσ και τα λοιπά αιχμθρά αντικείμενα, αφοφ τοποκετθκοφν από το προςωπικό του 
Νοςοκομείου ςτα ειδικά πλαςτικά κυτία που υπάρχουν, κα μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από 
τον Τπεφκυνο κακαριότθτασ του Νοςοκομείου. 
Ωσ τοξικά κεωροφνται τα απόβλθτα που περιζχουν υδράργυρο, άλλα βαρζα μζταλλα, αμίαντο, 
κυτταροςτατικά και άλλα φάρμακα, χλωροφόρμιο, ξυλζνιο, ακετόνθ, μεκανόλθ, ανόργανεσ χθμικζσ 
ενϊςεισ, που περιζχουν οξζα και αλκάλια, αμαλγάματα οδοντιατρικισ, φαινόλεσ, κατεςτραμμζνα 
κερμόμετρα πιεςόμετρα υδραργφρου, ζλαια εκροισ από αντλίεσ κενοφ, εξαντλθμζνα προςροφθτικά 
υλικά, φίλτρα, διαλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ακτινολογικά εργαςτιρια κ.α.. Σα ανωτζρω απόβλθτα 
κα τοποκετοφνται από το προςωπικό των Νοςοκομείων ςε ειδικοφσ περιζκτεσ και κα μεταφζρονται από 
τον Ανάδοχο με αμαξίδιά του ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ που κα του υποδειχκοφν από τον 
Τπεφκυνο κακαριότθτασ των Νοςοκομείων. 
 
Σα γάντια μιασ χριςθσ που χρθςιμοποιοφνται από το προςωπικό κακαριςμοφ κα παρζχονται 
αποκλειςτικά από τον Ανάδοχο.   
 
ΤΛΙΚΑ  - ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Η κακθμερινι ρουτίνα, θ περιοδικι κακαριότθτα, θ τεχνικι τθσ και τα υλικά που κα χρθςιμοποιοφνται, κα 
ορίηονται για κάκε χϊρο ςε ςυνεργαςία και με γραπτζσ οδθγίεσ του Τπεφκυνου κακαριότθτασ τθσ Επιτροπισ 
ενδονοςοκομειακϊν λοιμϊξεων, των αρμόδιων Τπθρεςιϊν του Νοςοκομείου και του Αναδόχου. 
Σο Νοςοκομείο κα χορθγιςει ςτον Ανάδοχο, χϊρο για τθν αποκικευςθ των μθχανθμάτων και υλικϊν, όπωσ 
και ερμάρια αποδυτθρίου για το προςωπικό του. 
Σα ςαποφνια, τα χαρτιά υγείασ και οι χειροπετςζτεσ κα τοποκετοφνται από τον Ανάδοχο ςτουσ χϊρουσ που 
απαιτείται. 
Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται επίςθσ με τθν παροχι των παρακάτω ειδϊν ατομικισ υγιεινισ για τισ ανάγκεσ των 
αςκενϊν, των επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου (ΕΚΣΟ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΤΝ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ). Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 
αυτϊν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 
 
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΡΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΜΗΝΑ 

Χαρτί Τγείασ  
(Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλϊμενοσ 140 
gr τουλάχιςτον) 

ΡΟΛΟ 600 

Χειροπετςζτεσ 
(Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλϊμενοσ 320 
gr, 30gr ανά ωφλλο, διαςτάςεων 21x25 cm τουλάχιςτον). 

ΦΤΛΛΟ 600000 

Κρεμοςάπουνο 
Οι προςωορζσ κα αναωζρονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ του  1 ltΕπιςθμαίνεται ότι 
τα δοχεία δεν κα επαναπλθρϊνονται με ςαποφνι αλλά κα απορρίπτονται απευκείασ 
όταν αδειάηουν, για τθν αποωυγι αποικιςμοφ τουσ με μικροβιακοφσ παράγοντεσ και 
κα τοποκετείται νζο δοχείο. Να περιζχει ενυδατικοφσ και αναλιπαντικοφσ παράγοντεσ 
του δζρματοσ. Να ζχει ουδζτερο PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμζνο. Να 
περιζχει επιπρόςκετα μία ι περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν ςυντθρθτικά ςυςτατικά για τθ μθ 
ανάπτυξθ μικροβίων, όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται ςτο ΦΕΚ 329, τεφχοσ δεφτερο 
21/4/1997 ΚΤΑ 6α/οικ., 3320 παράρτθμα VI (εκτόσ triclosan). Να ζχει άδεια ςαν 
καλλυντικό (απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτον ΕΟΦ) ι ςαν απορρυπαντικό χεριϊν 
(απαιτείται θ καταχϊρθςθ ςτο ΓΧΚ) θ οποία να προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςωορά. 
Να κατατεκοφν μελζτεσ ςυμβατότθτασ με τα αλκοολικά αντιςθπτικά του νοςοκομείου 
μασ (Sterillium και Hibitane). Να αναωζρονται ςαωϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν 
ετικζτα του(ςτα ελλθνικά) και να κατατεκοφν 3 (τρία) δείγματα ςτθν κανονικι τουσ 
ςυςκευαςία. Κάκε ςυςκευαςία του 1Lt να ςυνοδεφεται και από αντλία για χριςθ εκτόσ 
dispenser. 

ΛΙΣΡΟ 150 



 
ΓΙΑ ΣΟ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
ΜΗΝΑ 

Χαρτί Τγείασ  
(Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλϊμενοσ 
140 gr τουλάχιςτον) 

ΡΟΛΟ 550 

Χειροπετςζτεσ 
(Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ μθ ανακυκλϊμενοσ 
320 gr, 30gr ανά ωφλλο, διαςτάςεων 21x25 cm τουλάχιςτον). 

ΦΤΛΛΟ 450000 

Κρεμοςάπουνο 
Οι προςωορζσ κα αναωζρονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ του  1 ltΕπιςθμαίνεται 
ότι τα δοχεία δεν κα επαναπλθρϊνονται με ςαποφνι αλλά κα απορρίπτονται 
απευκείασ όταν αδειάηουν, για τθν αποωυγι αποικιςμοφ τουσ με μικροβιακοφσ 
παράγοντεσ και κα τοποκετείται νζο δοχείο. Να περιζχει ενυδατικοφσ και 
αναλιπαντικοφσ παράγοντεσ του δζρματοσ. Να ζχει ουδζτερο PH 5,5-7 και να είναι 
δερματολογικά ελεγμζνο. Να περιζχει επιπρόςκετα μία ι περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν 
ςυντθρθτικά ςυςτατικά για τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται 
ςτο ΦΕΚ 329, τεφχοσ δεφτερο 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/οικ., 3320 παράρτθμα VI (εκτόσ 
triclosan). Να ζχει άδεια ςαν καλλυντικό (απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτον ΕΟΦ) ι 
ςαν απορρυπαντικό χεριϊν (απαιτείται θ καταχϊρθςθ ςτο ΓΧΚ) θ οποία να 
προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςωορά. Να κατατεκοφν μελζτεσ ςυμβατότθτασ με τα 
αλκοολικά αντιςθπτικά του νοςοκομείου μασ (Sterillium και Hibitane). Να 
αναωζρονται ςαωϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα ελλθνικά) 
και να κατατεκοφν 3 (τρία) δείγματα ςτθν κανονικι τουσ ςυςκευαςία. Κάκε 
ςυςκευαςία του 1Lt να ςυνοδεφεται και από αντλία για χριςθ εκτόσ dispenser. 

ΛΙΣΡΟ 75 
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