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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αγρίνιο:  28  -12-2020 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ :19734  

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ   

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ            
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                     

  ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                              
  Ταχ. Δ/νση :3o ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ                

  Πληροφορίες : Φραγκιαδουλάκη Ρ.                               

   Τηλ. : 26413-61230-233                          
   Fax. : 26410-25955                                  

                                                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, περ. γ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» (CPV:90911200-8) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ  19.900,00€   ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΜΗΝΩΝ. 

 

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την Π.Ν.Π. Α΄ 64/14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» καθώς και του άρθρου 58 του Ν. 4722/2020 , όπως ισχύει. 

3. Την υπ΄ αριθ. 42η/10-12-2020 θέμα 4ο (απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με 

την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 το άρθρο 26 της ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020, καθώς και το άρθρο 58 του 

Ν. 4722/2020 για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ». 

4. Την υπ.αριθμ. 42η/10-12-2020 θέμα 4ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της 

διαδικασίας. 

5. της με αριθμό δέσμευσης 1712-2020 με ΑΔΑ: 9ΛΜ246904Μ-7ΓΥ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της Ν.Μ. Αγρινίου στον ΚΑΕ 0845. 

6. Την υπ. αριθμ. 44η/16-12-2020 θέμα 1ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές. 

 

 

 
Έχοντας υπόψη τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου πού αφορά σε 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 

26 της ΠΝΠ 64/Α΄/14.03.2020 καθώς και το άρθρο 58 του Ν. 4722/2020 όπως ισχύει, παρακαλούμε όπως υποβληθούν  

προσφορές για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € για 3 μήνες χωρίς Φ.Π.Α  16.048,39€ 

με ΦΠΑ 24% 19.900,00€ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

 
1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ    

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
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Γραφείο Προμηθειών 

Νοσοκομείου 

 

   08/01/2021 

Ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 14:00 μ.μ. 

Γραφείο Προμηθειών 

Νοσοκομείου 

 

11/01/2021 

Ημέρα  Δευτέρα και 

ώρα 10:00 Π.μ. 

 

 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ είναι η ανάθεση για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»   
 

περιγραφή υπηρεσίας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α για 3 
μήνες 

Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α για 3 μήνες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

16.048,39€ 3.851,61 19.900,00€ 

 
 

      

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά πρέπει να κατατεθεί σε ένα ενιαίο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα, τα  

οποία θα είναι αριθμημένα ως κατωτέρω, επι ποινή αποκλεισμού,  για την διευκόλυνση της αξιολόγησης των 
προσφορών: 

1. Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με την οποία θα αποδέχεται 

πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές για τις «Υπηρεσίες Καθαριότητας» όπως περιγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) για την οποία καταθέτει προσφορά. 

2. Η οικονομική προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο της υπηρεσίας  θα δίδεται σε ΕΥΡΩ θα 

αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς και θα  έχει την παρακάτω μορφή. 

Περιγραφή 

υπηρεσίας 

μηνιαίο τίμημα 

της 
διαπραγμάτευσης  

προ φ.π.α 

μηνιαίο τίμημα 

της 
διαπραγμάτευσης  

με φ.π.α 

φ.π.α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. για 
3 μήνες 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

για 3 μήνες 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ολογράφως και 

αριθμητικώς 

ολογράφως και 

αριθμητικώς 

ολογράφως 

και 
αριθμητικώς  

ολογράφως 

και 
αριθμητικώς  

ολογράφως 

και 
αριθμητικώς  

Η τιμή θα δίδεται ως εξής:           

              Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 
              ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %,  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών 

3. Τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτά περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για όσους υποχρεούνται προς τούτο. 

5. Φορολογική ενημερότητα. 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης, όπου θα αναφέρονται, αν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι πράξεις επιβολής 

προστίμου σε χρονικό διάστημα των δύο (2) τελευταίων ετών. 

8. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό επιμελητήριο. 
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9. Στοιχεία του άρθρου 68 Ν.3863/2010, όπως ισχύει. 

10. Αντίγραφο της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. 

 

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η επιτροπή διενέργειας και διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ήτοι 

την   11/01/2021 Ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 Π.μ. θα συνεδριάσει προκειμένου να αξιολογήσει τις 

προσφορές  που θα κατατεθούν. Θα ελέγξει τους φακέλους των προσφορών και θα συντάξει το σχετικό 

πρακτικό με την πρότασή της για την κατακύρωση της υπηρεσίας  στον υποψήφιο ανάδοχο που η προσφορά 

του θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με την   

εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της προηγούμενης   

παραγράφου. 

Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του νοσοκομείου και η έκδοση απόφασης και τέλος η 
ενημέρωση των συμμετεχόντων επί του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης. 

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της διασποράς του ιού COVID-19 παρακαλούμε όπως 

λάβετε υπόψη το τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α΄84) και την παράγραφο Δ της από 15-04-2020 Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-

ΦΔ7) σύμφωνα με τα οποία λόγω της αδυναμίας έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών των αρμοδίων 

Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας, προβλέπεται η αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr και η 

προσκόμισή τους εκ των υστέρων, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην 

υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο 

κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης καταλαμβάνει, πέρα από τα 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια, και τυχόν άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ασφαλιστικούς φορείς) και των οποίων δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

έγχαρτη έκδοση, λόγω θέσης τους σε μερική αναστολή λειτουργίας. 

Επίσης ο επιλεγείς ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών 

δικαιολογητικών, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της ολικής ή μερικής αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλον σοβαρό 

λόγο. Η προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Τέλος ορίζεται ρητά ότι η εκκαθάριση των σχετικών δαπανών και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά 

ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. Η εν λόγω παράγραφος αποτελεί μία δικλείδα ασφαλείας και ένα 

κατ’ ουσίαν αντιστάθμισμα στην ευελιξία που παρέχεται με τη δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης αντί των 

αποδεικτικών μέσων, τα οποία , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν εκ των υστέρων και θα ελεγχθούν 

στη φάση της εκκαθάρισης δαπανών και της ενταλματοποίησης, μαζί με τα υπόλοιπα νόμιμα δικαιολογητικά 

πληρωμής, προκειμένου να καταβληθεί η αμοιβή του αναδόχου. 

 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ισχύος της 



4  

παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με οριζόμενα στον ν. 4412/2016. 

 
6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της σύμβασης που θα προκύψουν από τη διαγωνιστική διαδικασία θα 

πάψουν να ισχύουν και η σύμβαση θα λυθεί/τερματιστεί χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται αποζημίωση, σε 

περίπτωση που το νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια της ισχύος της, συνάψει συμβάσεις εργασίας για παροχή 

καθαρισμού των χώρων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, του Ν.4757/2020.  

 

7.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  θα συνεργάζεται στενά με  το τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού, 

ενώ θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισμού και ελέγχου. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση των υπηρεσιών του νοσοκομείου: α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή 

τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η αναθέτουσα 

αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας 

της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική 

όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 

απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται 

η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 

 

 

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα 3 μηνών. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412. 

 

 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που 

προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή 

την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το 

σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις. 

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες 

κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 
ΓΙΑ Ο, ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ – 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΧΟΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ. 
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤ. ΤΣΩΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ 

ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ:3o XIΛ.ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 

ΙΡΙΔΑ:TEΡΜΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΑΡΓΩ:KAΦΑΝΤΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων του Νοσοκομείου Αγρινίου ) στα 

μέτρα αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοιού covid-19 και για όλες τις ημέρες του χρόνου με ένα 

άτομο πρωινής οκτάωρης απασχόλησης και ένα άτομο απογευματινής οκτάωρης απασχόλησης( στην απογευματινή 

βάρδια την οποία θα διαθέσει  θα συνεπικουρεί το προσωπικό καθαριότητας των ΤΕΠ (εκτός covid-19). 

2.  και των ΔΟΜΩΝ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Ψ.Υ α)ένα άτομο τετράωρης απασχόλησης ) στα 

μέτρα αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοιού covid-19 για τις καθημερινές (ΔΕΥΤΕΡΑ –

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΡΙΔΑ -Β) ένα άτομο τετράωρης απασχόλησης για τις καθημερινές (ΔΕΥΤΕΡΑ –

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΑΡΓΩ  Γ) ένα άτομο τετράωρης απασχόλησης για τις καθημερινές (ΔΕΥΤΕΡΑ –

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) ΓΙΑ ΤΟ  Κ.Ψ.ΥΓΕΙΑΣ  με τους παρακάτω όρους και  προϋποθέσεις. 

3. 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 και τις διαδικασίες που 

τηρούνται σε αυτό.  

4. Ο καθαρισμός των χώρων θα γίνεται καθημερινά περιλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ημερών σε 

δύο βάρδιες  στους χώρους (ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)  και καθημερινά για τις ΔΟΜΕΣ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ ΚΑΙ 

ΤΟ Κ.Ψ.Υ) εκτός Σαββάτων , Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ημερών στους χώρους  που κατά την κατάρτιση της 

σύμβασης λειτουργούν και χρησιμοποιούνται. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των 

απορριμμάτων που θα γίνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της  Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του 

Νοσοκομείου.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την διαχείριση των 

νοσοκομειακών απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται το ΦΕΚ 1419/2003). Τα νοσοκομειακά απορρίμματα θα 

διαχωρίζονται στα: α) οικιακού τύπου (ΕΙΑ-ΑΧ), τα οποία τοποθετούνται σε μαύρους σάκους μιας χρήσης. β) αμιγώς 

μολυσματικά (ΕΙΑ-ΜΧ), τα οποία τοποθετούνται σε κίτρινους σάκους ή δοχεία μιας χρήσης (αιχμηρά) γ) 

μολυσματικού-τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ), τα οποία τοποθετούνται σε ειδικά χαρτοκυτία μιας χρήσης (Hospital 

boxes) και στη συνέχεια κλείνονται σε κόκκινο σάκο. δ) υλικά προς ανακύκλωση, τα οποία τοποθετούνται σε μπλε 

σάκους μας χρήσης. Όλοι οι σάκοι απομακρύνονται όταν έχουν γεμίσει κατά τα 2/3 και δένονται με σφιγκτήρα. Τα 

απορρίμματα θα πρέπει να  συλλέγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους και αποκλείονται οι 

διαδικασίες εκκένωσης και επαναλαμβανόμενης πλήρωσης της συσκευασίας . 

6. Τα μηχανήματα , ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά απολύμανσης -καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν είναι 
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κυριότητας του Νοσοκομείου και θα παραδίδονται στο προσωπικό του αναδόχου  εκτός των ΔΟΜΏΝ (ΨΥΧΑΡΓΩΣ 

ΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΡΓΩ ΚΑΙ ΤΟ Κ.Ψ.Υ) όπου ο ανάδοχος θα διαθέσει δικά του  υλικά καθαριότητας καθώς και σακούλες 

απορριμμάτων. 

7. Το Νοσοκομείο ΘΑ  διαθέσει  υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, μάπες με μικροϊνες, πανάκια) όπου  θα 

πλένονται σε πλυντήριο και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήριο που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκομείου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας και να συμμορφώνεται με τις 

σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου. 

8. 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.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί έντυπη αλληλογραφία µε τους αρμόδιους του Νοσοκομείου   µε σκοπό την 

επισήμανση τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων.  

10. κατά την παροχή υπηρεσιών από τον ανάδοχο, δεν πρέπει  να παρακωλύεται η  λειτουργία του Νοσοκομείου ούτε να 

ενοχλούνται ασθενείς, προσωπικό και επισκέπτες.  

11. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για την 

αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, µετά το τέλος της εργασίας τους.  

12. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που 

συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού Ιδρύματος.  

13. Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές οδηγίες του Νοσοκομείου πρόγραμμα για την 

καθαριότητα των χώρων.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ – ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ  ΩΡΑΡΙΟ  ΩΡΕΣ  ΠΛΗΘΟΣ  

ΞΕΝΩΝΕΣ ΙΡΙΔΑ-ΑΡΓΩ 10:00-14:00 4 2 

ΚΨΥ 14:00-18:00 4 1 

        

        

        

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ( ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ)       

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ (χώρος του νοσοκομείου) 6:00-14:00 8 1 

Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ (χώρος του νοσοκομείου) 14:00-22:00 8 1 

        

        

        

    

    

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ    
  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  60 
  

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  80 
  ΣΑΒΒΑΤΟ  16 
  ΚΥΡΙΑΚΗ /ΑΡΓΙΕΣ  16 
      
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 172 
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Άρθρο 1.  ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

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 ειδικά θεσπίσει το 

Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους,  ΙSO ELOT. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

1. Να καταθέσει πιστοποιητικά ποιότητας στο αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα: Α) ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας Β) ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο για το σύστημα ποιότητας-

περιβαλλοντικής διαχείρισης Γ) OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο για το σύστημα ποιότητας-διαχείρισης υγιεινής και 

ασφάλειας Δ) Βεβαίωση από διαπιστευμένο ανεξάρτητο φορέα ότι έχει εντάξει διαδικασίες για την αντιμετώπιση του 

covid-19. Ε) Διεθνές πρότυπο ISO:26000:2010 ή ισοδύναμο για κοινωνική υπευθυνότητα. 

 2. Να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον 

εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και 

να προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ΙSO, EΛOT καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

 

Άρθρο 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό  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. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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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. 

8. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει εργαζόμενες 8ωρης  και 4ωρης απασχόλησης, για τον καθαρισμό των 

χώρων του Νοσοκομείου, τα οποία θα καλύπτουν  όλες τις  βάρδιες στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως ορίζονται . 

 

9. 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.  

10. 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. Επίσης θα κατατίθεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα 

αναφέρεται το προσωπικό και το τμήμα στο οποίο εργάζεται. 

 

11. 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. 

12. 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. 

13. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική 

ασφάλεια κάθε εργαζομένου.. 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών καθαρισμού, απολύμανσης, πληροφοριακά 

έντυπα, δελτία δεδομένων ασφαλείας μ’ονο για τις δομές ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ(ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΙΡΙΔΑΣ –ΑΡΓΩ ΚΑΙ Κ.Ψ.Υ). 

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.  

 

 

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας και, 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 ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα 

δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί ξανά.  

 

Γενικές Αρχές 

 

1. H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών 

2. Προηγείται ο καθαρισμός. 
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3. Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 

4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ 

KAΘΑΡΙΣΜΟΣ 

1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε 

i. Λουτρά - Τουαλέτες  

ii. Διάδρομοι  

iii. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων 

iv. Σκάλες και ασανσέρ.  

v. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΠ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 

vi. Ψύκτες νερού  

 

2.Στους διαδρόµους και στις µεγάλες 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. 

Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια Της βάρδιας στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία των ανελκυστήρων που 

υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου. 

Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές εβδομαδιαίως. 

 

 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 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. 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.  

 

 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι – σαλόνια  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 1 φορά την εβδομάδα. 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται 
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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.  

Ανελκυστήρες  

 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.  

 

 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 μήνα  σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου.  

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  

Καθαρίζονται καθημερινά όλοι οι εξωτερικοί χώροι των εισόδων (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ –ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ –

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΕΠ-ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ). Γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των 

κάδων.  

Πλύσιμο των παραπάνω εισόδων μια φορά την εβδομάδα. 

Ξαράχνιασμα μια φορά την εβδομάδα σε όλες τις παραπάνω εισόδους. 

 

 

ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ (ΙΡΙΔΑ-ΑΡΓΩ) ΚΑΙ Κ.Ψ.ΥΓΕΙΑΣ 
 

1.Καθημερινή καθαριότητα εκτός Σαββάτου –Κυριακών και Αργιών σε όλους τους  χώρους των δομών (σφουγγάρισμα –

ξεσκόνισμα)καθαρισμός κοιτώνων των φιλοξενούμενων ατόμων που διαθέτουν μειωμένη αντίσταση . 

2.απαγορεύεται αυστηρά το σκούπισμα με κοινή σκούπα για τι φορτίζει την ατμόσφαιρα με μικρόβια. 

3.Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς κάδους και θα συλλέγονται σε πλαστικές μαύρες σακούλες 

απορριμμάτων. 

4.Όλα τα υλικά  (σφουγγαρίστρες ,πανέτες ,πανάκια )θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας 

,παραλαμβάνονται καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα. 

5.Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο χρόνο ώστε να μη κωλύονται άλλες δραστηριότητες (γεύματα, ιατρικές 

επισκέψεις, νοσηλεία κ.λ.π). 

6.Η καθαριότητα γίνεται καθημερινά και ξεκινά με αερισμό και αποκομιδή απορριμμάτων. 

7.Οι τουαλέτες θα καθαρίζονται καθημερινά αρχίζοντας από τα πιο καθαρά σημεία προς τα ποιο ακάθαρτα. 

8.Υγρός καθαρισμός επίπλων και επιφανειών, τοίχων ,παραθύρων ,τζαμιών, περβαζιών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι εκτός των παραπάνω , ο ανάδοχος θα πρέπει σε περίπτωση που από την ιατρική 

κοινότητα ανακοινωθούν και επιπλέον μέτρα προστασίας ή χρήση επιπλέον εξοπλισμού που κριθεί απαραίτητος για τον 

περιορισμό της μετάδοσης ή την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2, θα πρέπει να τα εξασφαλίσει ώστε να 

διασφαλιστεί στο καλύτερο η δυνατόν η υγεία όλων. 
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