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Αλαθνίλσζε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο 

 γηα «πεξεζίεο θαζαξηόηεηαο», CPV: 90910000-9 
 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ  ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ :  

1) Ρν κε αξίζκ. πξση. 2891/ 24-07-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«πνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ γηα φινπο ηνπο δεκνζίνπο 

θνξείο  πγείαο». 

2) Ρν κε αξίζκ. πξση. 3512/ 14-09-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

θαη πξνηχπσλ». 

3) Ρν κε αξίζκ. πξση. 4978/ 15-12-2015 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«Δγθχθιην αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, φπσο απηή 

έρεη θαζνξηζζεί δπλάκεη ησλ απνθάζεσλ ηεο Νινκέιεηαο  ηεο ΔΞ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ ππ’ 

αξίζκ. 65/ 17.7.2015/21.7.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ Τ11Ζ465ΦΝ-16Τ) θαη ηελ ππ’ 

αξίζκ. 67/ 19.11.2015/24.11.2015 ζπλεδξίαζε ηεο (ζέκα 1ν), (ΑΓΑ 73ΚΛ465ΦΝ-Φ0Ζ)». 

4) Ζ κε αξίζκ. πξση. 236/19-01-2016 Νδεγία ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«Αηηηνινγία ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ». 

5) Ρν κε αξίζκ. πξση. 4662/14-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηψλ γείαο (ΔΞ) ζρεηηθά κε 

«Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΞ λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Λ.4412/2016». 

6) Ρελ αξηζκ. πξάμε 20εο ηεο 03/08/2021 ,ζέκα 2ν  απφθαζε ηνπ ΓΠ ζρεηηθά κε θάιπςε αλαγθψλ 
θχιαμεο-θαζαξηφηεηαο θαη ζίηηζεο ηεο Λ.Κ. Κεζνινγγίνπ  (ΑΓΑ:Τ2Κ446904M-8ΗΤ). 

 

Aλαθνηλψλεη ηελ δηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα πεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο», CPV: 90910000-9 πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηηζηνχλ νη ηειηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 
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   Ζ δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο νξίδεηαη  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  δέθα  (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 

ηελ  αλάξηεζε ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηζηφηνηνπν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

 

   Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ζην ζχλδεζκν “Γηαβνπιεχζεηο” θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr). 

   Ρα ζρφιηα γηα ηε δηαβνχιεπζε κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο δηαβνχιεπζεο άκεζα θαη 

απηφκαηα, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ΔΠΖΓΖΠ κε ηελ επηινγή «Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ» θαη εηζαγσγή θεηκέλνπ 

κε πιεθηξνιφγεζε ή κε αληηγξαθή γηα θάζε παξάγξαθν ή άξζξν ή γηα ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ.  

   Κε ηελ επηινγή απηή θαη γεληθφηεξα ζηελ πιαηθφξκα δηαβνπιεχζεσλ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ δελ γίλεηαη 

επηζχλαςε αξρείσλ. Αξρεία κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, κφλν 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηνηρείσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ σο θείκελν ζηελ «Θαηαρψξεζε 

ζρνιίνπ» θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαβνχιεπζε (π.ρ. ράξηεο, θσηνγξαθίεο θ.ιπ.).  

   Θάζε απνζηνιή ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  ζα αμηνινγείηαη. Πε πεξίπησζε πνπ 

δηαπηζησζεί φηη ε θαηαρψξεζε ησλ ζρνιίσλ κπνξεί λα γίλεη κε εηζαγσγή θεηκέλνπ ζην πεδίν 

«Θαηαρψξεζε ζρνιίνπ», ηφηε δε ζα γίλεηαη αλάξηεζε ησλ ελ ιφγσ ζρνιίσλ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, αιιά ζα ελεκεξψλεηαη ν απνζηνιέαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, εθφζνλ 

επηζπκεί ηελ αλάξηεζε ησλ ζρνιίσλ ηνπ. 

   Πε θάζε πεξίπησζε ηα ζρφιηα πνπ έξρνληαη ζην e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, 

απνζηέιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ επηζπκεί ηε δηαβνχιεπζε.  

   Κεηά ην πέξαο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, ζα αλαξηεζεί ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο (www.hospital-agrinio.gr) 

κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζα αλαξηψληαη νη 

παξαηεξήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ.  

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα θαηαρσξεκέλα ζρφιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, αλαξηψληαη απηνχζηα ζηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, σο ζρφιηα ηεο αλαθνίλσζεο δηελέξγεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

   Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο πξνδηαγξαθψλ πξέπεη λα δηαιακβάλεη, γηα λα είλαη λνκίκσο 

αηηηνινγεκέλε, δηάινγν ησλ ζπληαθηψλ ηεο κε ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο έμη (6) ζηνηρεία :  

1) Ρν πιηθφ πνπ ηεο παξαδίδεηαη απφ ην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ. 

2) Ρηο ελ γέλεη δηεζλείο παξαδεδεγκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξφηππα.  

3) Ρηο παξαδνρέο ηεο επηζηήκεο. 

4) Ρελ εκπεηξία.  

5) Ρπρφλ θνηλσληθέο απαηηήζεηο. 

6) Ρα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ  πξνεγήζεθε επί ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ.  
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Ξαξαθαιείζζε γηα ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ζαο ζηε δηαδηθαζία ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο. 

 

Ζ  Αλ. Γηνηθήηξηα 

 

 

 

Φηιηππνπνύινπ Ξ. Διέλε 

 

 

 

                          
                       
 
 
 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
Αθνξά «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ» γηα ην ΓΛ Αηησιναθαξλαλίαο- ΛΚ Κεζνινγγίνπ. 

               

 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ   
ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖΠ 
ΚΔΟΝΠ Α΄ 
1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

Πθνπφο 
Πρεηηθά έγγξαθα 
2. ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 
Γεληθά  
Ρερληθφο εμνπιηζκφο  
Ξξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο  
Ξεξηερφκελν θαζαξηφηεηαο 
πνρξεψζεηο  εξγνιήπηε πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ  
Σψξνη πνπ θαζαξίδνληαη θαη πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο 
Αζθάιηζε  έξγνπ 
Ρήξεζε θαλνληζκψλ  αζθάιεηαο & πγηεηλήο 
Ξξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο 
ΚΔΟΝΠ Β΄ 
Α. ΣΥΟΝΗ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
Β. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ  
Γ. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΗΘΑ 
Γ. ΥΟΑΟΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ (ΞΗΛΑΘΑΠ) 
Δ. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΔΟΓΝΙΑΒΝ 
ΠΡ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 
Ε . ΔΗΓΗΘΝΠ ΝΟΝΠ  



Ζ.   ΚΝΟΦΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
 
Α΄ Κ Δ Ο Ν Π 
1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ  
1.1 Πθνπόο : 
Ζ ηερληθή πεξηγξαθή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ θηηξίσλ ηεο Λνζειεπηηθήο 
Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ θαη ηνπ Θέληξνπ Απνθαηάζηαζεο Τπρηθήο γείαο “ΓΈΦΟΑ”, γηα ηηο αλάγθεο 
θαζαξηφηεηαο ησλ θηηξίσλ ζε 24σξε βάζε . 
 
1.2 Γηα ηε ζύληαμε ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ειήθζεζαλ ππόςε : 
1.2.1 Νη αλάγθεο φισλ ησλ θηηξίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ θαη ην Θέληξν 
Απνθαηάζηαζεο Τπρηθήο γείαο “ΓΈΦΟΑ”. 
1.2.2 Νη ζπζηάζεηο γηα νξζή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ θηεξίσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο 
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο 
Κεζνινγγίνπ  θαη ηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 
2.  ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ 
2.1  ΓΔΛΗΘΆ 
2.1.1. Ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη 
θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα-παξαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο 
εμειίμεηο.  
2.1.2. Κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ εξγνιήπηε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη 
πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 
απνιχκαλζεο πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ εξγνιήπηε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ. Πε 
πεξίπησζε πξφθιεζεο βιαβψλ, θινπψλ ζε εμνπιηζκφ/πιηθά ηνπ αλαδφρνπ ην Λνζνθνκείνπ δε θέξεη θακία 
επζχλε θαη ην θφζηνο απηψλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ εξγνιήπηε. 
2.1.3. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί ν αλάδνρνο ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθηειείηαη ε 
ζχκβαζε πξέπεη λα είλαη πγηέο- θαη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ - ζπζθεπψλ, ζηηο 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ λνζνθνκείνπ, λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν δηάιπζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ πξντφλησλ 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο. 
2.1.4. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ησλ 
αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαζψο θαη ηελ 
απνθπγή δεκηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε ηνπνζέηεζε 
πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ φηη ην « ΓΑΞΔΓΝ ΔΗΛΑΗ ΓΟΝ », ζήκαλζε ηνπ αζαλζέξ φηαλ κεηαθέξνληαη 
Δπηθίλδπλα Κνιπζκαηηθά  Απφβιεηα. 
2.2 ΡΔΣΛΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
-Ρξφιετ θαζαξηζηξηψλ θιηληθψλ – ηκεκάησλ (έλα γηα θάζε ρψξν). 
-Κεραλέο απνξξφθεζεο ζθφλεο (κε θίιηξα πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ή παγίδεο λεξνχ). 
-Κεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ-ζθφλεο (κε θίιηξα πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο). 
-Ξεξηζηξνθηθέο κεραλέο κνλνχ δίζθνπ. 
-Δηδηθφ πιπληήξην – ζηεγλσηήξην γηα πιχζηκν αληαιιαθηηθψλ   ζθνπγγαξίζηξαο επαγγεικαηηθά θαζψο θαη 
παξθεηέδσλ.  
-Πθνχπεο & θαξάζηα θαζαξηζκνχ εμσηεξηθψλ ρψξσλ (Πθνχπεο ςάζηλεο θαη θαξάζηα – ρνάλε 
επαγγεικαηηθά κε θνληάξη). 
-Θαξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιε θαη θφθθηλνπο) δηπινχ ζπζηήκαηνο. Θα 
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα γξαθεία - θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα ζαιάκνπο θιηληθψλ - εξγαζηήξηα - αίζνπζεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ - αίζνπζεο 
ρεηξνπξγείσλ – Κ.Δ.Θ. - απνζηείξσζεο, δηαθνξεηηθνί γηα θνπδίλεο - ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθνί γηα WC - 
κπάληα αζζελψλ. 
-Θάδνη μεζθνλίζκαηνο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα έπηπια γξαθείνπ - πφξηεο γξαθείσλ, γηα εμνπιηζκφ 
ζαιάκσλ - εξγαζηεξίσλ - εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ - ρεηξνπξγείνπ - ελδνζθνπήζεσλ - αγγεηνγξάθνπ - 
θεληξηθήο απνζηείξσζεο, γηα θνπδίλεο - ηξαπεδαξίεο, γηα ληπηήξεο - ληνπδηέξεο θαη γηα ηνπαιέηεο.  
-Ρξνρήιαηα ακαμίδηα 



α) Θιεηζηνχ ηχπνπ, ηνπιάρηζηνλ δχν (2), έλα (1) γηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (κε εηδηθή 
ζήκαλζε), έλα (1) γηα νηθηαθνχ ηχπνπ απνξξίκκαηα (νη πξνδηαγξαθέο ησλ αλσηέξσ ακαμηδίσλ ζα πξέπεη 
λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Απνβιήησλ). 
β) Αλνηθηνχ ηχπνπ, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ηθαλνχ κεγέζνπο γηα κεηαθνξά ινηπψλ πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ 
(κε ζηαζεξά κπξνζηηλά ξνδάθηα θαη ξφδεο νδεγνχο πίζσ).  
-Πχζηεκα δνζνκεηξεηή (ειεθηξηθφο ξπζκηδφκελνο) ησλ απνξξππαληηθψλ. 
-Ξάληλεο ζθνχπεο. 
-Ππζηήκαηα γηα ζθνχπηζκα δαπέδνπ κε εηδηθά ραξηηά θαζαξηζκνχ. 
-Πθνπγγαξίζηξεο 
α)δηαθνξεηηθέο γηα γξαθεία - θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
β) δηαθνξεηηθέο γηα ζαιάκνπο, εξγαζηήξηα, αίζνπζεο εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, αίζνπζεο ρεηξνπξγείνπ, 
Κ.Δ.Θ., Θιηληθέο Covid, ρψξνη εξγαζίαο θεληξηθήο απνζηείξσζεο, 
γ) δηαθνξεηηθέο γηα θνπδίλεο, ηξαπεδαξίεο, δηαθνξεηηθέο γηα WC - κπάληα αζζελψλ. 
-Μεζθνλφπαλα (πθαζκάηηλα ή ηχπνπ wetex) δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα :  
α)έπηπια γξαθείνπ, πφξηεο γξαθείσλ  
β)εμνπιηζκφ ζαιάκσλ, εξγαζηεξίσλ, εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ, ρεηξνπξγείνπ, Κ.Δ.Θ. Θιηληθέο Covid, θεληξηθήο 
απνζηείξσζεο 
γ) θνπδίλεο, ηξαπεδαξίεο  
δ)ληπηήξεο, ληνπδηέξεο  
ε)ηνπαιέηεο. 
-Μχζηξεο δαπέδνπ άξηζηεο πνηφηεηαο κεηαιιηθέο & μχζηξεο δαπέδνπ απιέο. 
-Γάληηα ρνλδξά θνπδίλαο δχν ρξσκάησλ.  
-Γάληηα ρνλδξά γηα βαξηέο εξγαζίεο. 
-Παθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ καχξνπ ρξψκαηνο αλζεθηηθέο, δηαθφξσλ κεγεζψλ κε θιείζηξα. Νη 
καχξνη ζάθνη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο (HPDE) 
πάρνπο 25-30κm θαη ζε πνηθίιεο δηαζηάζεηο. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη δήισζε 
ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηνλ .Γ.Α..Κ.  
 
-Πθάιεο κεζαίεο - κεγάιεο.  
-Ιάζηηρα λεξνχ.  
-Κπαιαληέδεο. 
-Φαξάζηα.  
-Ρζνπγθξάλα κε θνληάξη, ηζαπάθη κε θνληάξη, Θαζκά κε θνληάξη. 
-Ξηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο φηη « ΡΝ ΓΑΞΔΓΝ ΔΗΛΑΗ ΓΟΝ ». 
-Πχζηεκα γηα θαζαξηζκφ ηδακηψλ π.ρ. θνληάξηα κεζαίνπ κεγάινπ θαη ππεξκεγέζνπο αλαδηπινχκελα γηα 
γνπλάθηα – ηαθ ιαζηηρέληα.  
Ξιήξε ζηνιή κε κάζθα θαη γπαιηά πξνζηαζίαο θαηάιιειε γηα απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ κνιπζκαηηθψλ 
απνβιήησλ. 
2.2.1 Ρα ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
-Λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο, γηα ηελ θαζαξηφηεηα.  
-Απαξαηηήησο λα είλαη πξψηεο πνηφηεηαο θαη πιένλ θαηάιιεια.  
-Λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ. --Λα είλαη 
θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε αξίζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη 
απφ εκθάληζε.  
-Λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε θιηληθή - ηκήκα - εξγαζηήξην θαη πηέξπγα δηνίθεζεο.  
- Ν ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο π.ρ. θαξφηζηα θαζαξηζκνχ, λα είλαη καξθαξηζκέλνο κε ηελ νλνκαζία 
ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 
-Γηα ηνπο ζαιάκνπο απνκφλσζεο ησλ θιηληθψλ λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο θαη πιηθά, απφ 
απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θιηληθή. 
- Γηα ηηο θιηληθέο, χπνπησλ θξνπζκάησλ Covid, θιηληθήο Covid θαη ρψξν  εμσηεξηθνχ νηθίζθνπ ππνδνρήο - 
εμέηαζεο χπνπησλ θξνπζκάησλ Covid λα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο θαη πιηθά (Κ.Α.Ξ.), απφ 
απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο θιηληθέο ζχκθσλα κε ηηο ξεηέο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθψλ  
Ινηκψμεσλ. 
 



 
   Ξίλαθαο  Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο 

Ξξνζηαηεπηηθά κέζα 
αλαπλεπζηηθήο νδνχ 

Κάζθεο πξνζψπνπ γηα πξνζηαζία απφ κνιπζκαηηθνχο 
παξάγνληεο θαη ζθφλεο (απιέο κάζθεο, FFP2, FFP3 θ.α.) 

Ξξνζηαηεπηηθά κέζα θεθαιήο Κηαο ρξήζεο θάιπκκα θεθαιήο  
Ξξνζηαηεπηηθά κέζα ρεξηψλ Εεπγάξηα γαληηψλ κηαο ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θφξησζεο, 

κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο ησλ απνβιήησλ.  
ςειήο πξνζηαζίαο εζσηεξηθφ αδηάηξεην γάληη κε ηεηξαπιή 
επίζηξσζε γηα δηαπλνή , δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 
αληηβαθηεξηδηαθή πξνζηαζία θαη πξνζηαζία απφ 
ηξππήκαηα/θνςίκαηα 
Γάληηα κηαο ρξήζεο, βι. Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Θαζαξηφηεηαο 

Ξξνζηαηεπηηθά κέζα νιφθιεξνπ 
ηνπ ζψκαηνο 

Ονπρηζκφο εξγαζίαο κηαο ρξήζεο πνπ θαιχπηεη φιν ην ζψκα 
απφ πιηθά αλζεθηηθά θαη αδηάβξνρα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 
δεξκαηηθή επαθή (αδηάβξνρε ξφκπα κε καθξηά καλίθηα, 
νιφζσκε θφξκα απφ πιηθφ TYVEC θα) 

Ξξνζηαηεπηηθά κέζα πνδηψλ Κπφηεο αζθαιείαο απφ πιηθά αλζεθηηθά, αδηάβξνρα θαη ζφια  
κε πξνζηαηεπηηθφ αηζάιη ζην κπξνζηηλφ κέξνο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δαθηχισλ, αιιά θαη αηζάιη ζηε ζφια γηα 
πξνζηαζία απφ ηξππήκαηα κε αηρκεξά πιηθά. Ξνδνλάξηα κηαο 
ρξήζεο. 

 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Δπηζεκαίλεηαη φηη εθηφο ησλ παξαπάλσ , ν αλάδνρνο ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ 
ηαηξηθή θνηλφηεηα αλαθνηλσζνχλ θαη επηπιένλ κέηξα πξνζηαζίαο ή ρξήζε επηπιένλ εμνπιηζκνχ πνπ θξηζεί 
απαξαίηεηνο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ή ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ SARS-CoV-2, ζα 
πξέπεη λα ηα εμαζθαιίζεη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ζην θαιχηεξν ε δπλαηφλ ε πγεία φισλ. 
2.3 -ΞΟΝΦΝΛΡΑ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 
2.3.1  Απαξαίηεηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο. 
(1) Απνξξππαληηθά - θαζαξηζηηθά (κε ph νπδέηεξν), επηθαλεηψλ θαη δαπέδσλ  
(2) Απνξξππαληηθά - θαζαξηζηηθά ρψξσλ πγηεηλήο. 
(3) Απνξξππαληηθά - θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ γηα φια ηα είδε επηθαλεηψλ π.ρ. καξκάξηλεο, 
αλνμείδσηεο, κεηαιιηθέο, θξνπλνί , κπξνχηδηλεο θιπ.  
(4) Απνξξππαληηθφ γηα ην πιπληήξην - ζηεγλσηήξην θαζαξηζκνχ αληαιιαθηηθψλ ζθνπγγαξίζκαηνο θαη 
παξθεηέδσλ. 
(5) Θαζαξηζηηθφ κνθεηψλ θαη ραιηψλ θαζψο θαη επίπισλ πρ θαλαπέδεο απφ χθαζκα ή θαξέθιεο. 
(6) Απνιπκαληηθά :  
α. Γηαιχκαηα Αιδευδψλ (λα κελ πεξηέρνπλ θνξκαιδευδε). 
β. Δλψζεηο ρισξίνπ. 
γ. Απνιπκαληηθά δηαιχκαηα γηα επηθάλεηεο- εμνπιηζκφ, πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηξφθηκα.  
(7) Θαζαξηζηηθά ηδακηψλ - θαζξεπηψλ. 
(8) Γπαιηζηηθφ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ θαη θξνπλψλ. 
(9) Γπαιηζηηθφ αλνμείδσησλ επηθαλεηψλ. 
(1Ν) Γπαιηζηηθφ κπξνχηδηλσλ επηθαλεηψλ. 
(11) Απηνγπάιηζηεο κεηαιιηθέο παξθεηίλεο, γηα δάπεδα απφ: (α) κάξκαξν (β) πιαζηηθφ PVC. 
2.3.2. Ρα ρξεζηκνπνηνύκελα πξντόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο 
εμήο όξνπο : 
(1) Όια ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα έρνπλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο απφ ην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο. 
(2) Νη ελψζεηο ρισξίνπ λα έρνπλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο θαη απφ ην Γεληθφ Σεκείν ηνπ Θξάηνπο. 
(3) Όια ηα απνιπκαληηθά δηαιχκαηα λα έρνπλ άδεηα έγθξηζεο θπθινθνξίαο απφ ηνλ Δζληθφ Νξγαληζκφ 
Φαξκάθσλ. 
(4) Νη εηαηξείεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (CE mark ή ISO 9001 ). 



(5) Ρα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο, λα κελ 
είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη λα κε πξνθαινχλ 
θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξίσλ. 
2.3.3. Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 
2.3.3.1. Νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνιπκαληηθά δηαιχκαηα αιδευδψλ ή ελψζεσλ 
ρισξίνπ είλαη: Σεηξνπξγείν, Αλάλεςε, Θεληξηθή απνζηείξσζε, Κνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο , 
Λεθξνζάιακνο, ζάιακνη απνκνλψζεσλ ζηηο θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ, Θιηληθέο Covid, φια ηα εξγαζηήξηα 
(Κηθξνβηνινγηθφ, Αηκνδνζία,  εμσηεξηθά ηαηξεία, ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ηκήκα Δ.Η. γηα Covid – 
γξίπε - ηνγελψλ ινηκψμεσλ πςεινχ θηλδχλνπ (εμσηεξηθφο νηθίζθνο). 
2.3.3.2. Νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ελψζεηο ρισξίνπ είλαη: φια ηα είδε πγηεηλήο 
(ληπηήξεο, ςχθηεο, βξχζεο, WC, πιαθάθηα WC, θ.η.ι ), γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 
ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο (θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο μεζθνλίζκαηνο, ζθνπγγαξίζηξεο, ακαμίδηα κεηαθνξάο 
απνξξηκκάησλ θ.ι π.) θαη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ αίκα. 
2.3.3.3. Νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνιπκαληηθά δηαιχκαηα γηα επηθάλεηεο θαη 
εμνπιηζκφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηξφθηκα είλαη ηα καγεηξεία ηνπ λνζνθνκείνπ.  
2.3.3.4. Πε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.3.3.1., 2.3.3.2., 2.3.3.3 λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνξξππαληηθά δηαιχκαηα.  
2.3.4. Ρα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο/ζηξηεο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε - δηάιπζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ή 
δηάζεζήο ηνπο. 
2.3.5. Ρα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα ζπλνδεχνληαη απφ δνζνκεηξεηή.  
2.3.6. Ζ δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, πνπ ζα 
θάλνπλ νη θαζαξηζηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ επφπηε/ηξηαοηνπ ζπλεξγείνπ, λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ή δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο ηεο επηηξνπήο 
λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ.  
2.3.7. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ απνιχκαλζεο, 
πνπ ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο, λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ. 
Ρν είδνο ηνπ απνιπκαληηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά ζηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.3.3.1. θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ, κε ππεχζπλε ηελ 
λνζειεχηξηα ησλ ινηκψμεσλ γηα ηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ.  
2.3.8. Ρα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, λα είλαη θαηάιιεια, λα κε 
πξνθαινχλ θζνξέο, λα είλαη εμεηδηθεπκέλα γηα ηηο αληίζηνηρεο επηθάλεηεο πνπ ζα εθαξκφδνληαη θαη λα 
ηπγράλνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 
2.3.9 Ρα ςπγεία θαζαξίδνληαη εμσηεξηθά απφ ηηο θαζαξίζηξηεο θαη εζσηεξηθά εθφζνλ αδεηάζνπλ απφ ηνπο 
βνεζνχο ζαιάκνπ φπνπ ππάξρνπλ.  
2.4. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΝ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ  
2.4.1. Απνξξίκκαηα /Δπηθίλδπλα απόβιεηα 
- Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ, γηα ηελ νπνία θχξηνο ππεχζπλνο, γηα λα 
δίλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, είλαη ν πεχζπλνο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο νθείιεη λα 
γλσξίδεη θαη λα ζπκβνπιεχεηαη. 
- Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε 
ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ  «Κέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απνβιήησλ γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ» 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ). Ρα λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα δηαρσξίδνληαη 
ζε:  
α) Αζηηθά Πηεξεά Απφβιεηα (Α.Π.Α) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη 
ζε καχξνπο ζάθνπο κηαο ρξήζε 
β) Δπηθίλδπλα Απφβιεηα γεηνλνκηθψλ Κνλάδσλ (Δ.Α..Κ.): 
i) Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Κνιπζκαηηθά (Δ.Α.Α.Κ.), ηα νπνία απνξξίπηνληαη ζε θίηξηλνπο ζάθνπο, 
ii) Κηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (Κ.Δ.Α.), ηα νπνία απνξξίπηνληαη ζε θφθθηλνπο ζάθνπο, απνκαθξχλνληαη 
θαζεκεξηλά απφ ηνπο ρψξνπο ζπιινγήο θαη απνζεθεχνληαη ζηνλ ςπθηηθφ ζάιακν θαη 
iii) Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (Α.Δ.Α.), ηα νπνία απνξξίπηνληαη ζε θφθθηλν ζάθν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε 
θφθθηλν ραξηνθπηίν, απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν φηαλ γεκίζεη ζηα 3/4 θαη απνζεθεχνληαη ζε εηδηθφ 
δσκάηην, 
θαη 



γ) Δηδηθά Οεχκαηα Απνβιήησλ (Δ.Ο.Α.): Οαδηελεξγά, ζπζθεπαζίεο κε αέξηα ππφ πίεζε, ξεχκαηα απνβιήησλ 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (κπαηαξίεο θιπ), ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ ηεο πγεηνλνκηθήο κνλάδαο. 
Ρα θνηλά απνξξίκκαηα (απφβιεηα αζηηθνχ ραξαθηήξα) ηνπνζεηνχληαη ζε ζαθνχιεο καχξνπ ρξψκαηνο ηηο 
νπνίεο δηαζέηεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ. 
Νη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ ζπιιέγνληαη αθνχ δεζνχλ κε θιείζηξα (δεκαηηθά). 
Ρα κνιπζκαηηθά απφβιεηα :  
Ρα κε αηρκεξά ζπιιέγνληαη ζε hospital boxes ηα νπνία δηαζέηνπλ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζαθνχια κε ηα 
θιείζηξα (δεκαηηθά) ηνπο.  
Ρα αηρκεξά κνιπζκαηηθά απφβιεηα πρ βειφλεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δνρεία αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ 
(ηα νπνία δηαζέηεη ην Λνζνθνκείν) θαη ζε εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο ζπιινγήο (ηηο νπνίεο δηαζέηεη ην 
Λνζνθνκείν) θαη κεηά ηνπνζεηνχληαη ζηα αλσηέξσ hospital boxes.  
Θαηά ηελ ζπιινγή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ πάλσ ζε θάζε θπηίν (hospital boxes), δνρείν αηρκεξψλ 
αληηθεηκέλσλ , ζαθνχια αζηηθψλ απνξξηκκάησλ επηθνιιάηαη εηηθέηα από ηνλ θαζαξηζηή, ε νπνία 
αλαγξάθεη ηελ εκεξνκελία ζπιινγήο θαη ην ρψξν πξνέιεπζεο ηνπο εθηφο αλ ε πγεηνλνκηθή κνλάδα 
δηαζέηεη δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ηρλειαζηκφηεηαο.  
 
Ρηο εηδηθέο ζαθνχιεο αξρηθήο ζπιινγήο κνιπζκαηηθψλ/επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηα ραξηνθηβψηηα ηχπνπ 
hospital boxes ηα παξέρεη ην Λνζνθνκείν. 
Ρα θνηλά απνξξίκκαηα ζε ζαθνχιεο θαη ηα κνιπζκαηηθά/επηθίλδπλα απφβιεηα ζηα εηδηθά ραξηνθηβψηηα 
δεκέλα επηκειψο θαη θιεηζηά απαγνξεχεηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε απνξξηκκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ 
Ρα απνξξίκκαηα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο θαη επαλαιακβαλφκελεο πιήξσζεο ηεο ζπζθεπαζίαο. Θάζε θνξά 
ζα αιιάδεη ν ζάθνο θαη κηα θνξά ηελ εκέξα ζα πιέλνληαη νη πεξηέθηεο ζηνπο ζαιάκνπο θαη ζηνπο 
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (εζσηεξηθνχο - εμσηεξηθνχο). Γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνρήιαηνη θάδνη, νη νπνίνη ζα θιείλνπλ αζθαιψο θαη ζα απνιπκαίλνληαη κεηά ηελ 
θέλσζή ηνπο.  
Νη ηξνρήιαηνη θάδνη ζα δηαθξίλνληαη ζε :  
α) νηθηαθψλ απνβιήησλ, ηνπο νπνίνπο ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχζεη ζην Λνζνθνκείν 
αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο 
β) θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηνπο νπνίνπο ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεη ζηνλ 
αλάδνρν.  
Νη ζάθνη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ηξνρήιαην θάδν κε ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε. Νη θάδνη ζα είλαη 
αλνμείδσηνη, ρσξεηηθφηεηαο 350-500 lt, λα δηαζέηνπλ θαπάθη θαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ απνθπγή 
πξφζθξνπζεο. Πηνλ ππζκέλα ηνπο ζα ππάξρεη ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο γηα ηνλ ζπρλφ θαζαξηζκφ ηνπο.  
Ζ ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηελ εκέξα(Ξ/Α) 
θαη ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ησλ Θιηληθψλ – Κ.Δ.Θ. Σεηξνπξγείνπ - Δξγαζηεξίσλ - Καγεηξείσλ - 
Δζηηαηνξίσλ - Θνπδίλεο θιηληθψλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ηελ εκέξα (Ξ-Α-Β) ζχκθσλα κε 
ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Απνβιήησλ. 
Ζ βξαδηλή ζπιινγή αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, Δπηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξαγκαηψλεηαη κφλν γηα 
πιεξσκέλεο θαηά ηα ¾ ζπζθεπαζίεο (δνρεία αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, Hospital boxes) απφ ηελ 
θαζαξίζηξηα πξνο εμσηεξηθνχο θάδνπο ή ςπγείν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κε αλάινγε έλδπζε αζθαιείαο.  
Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε θιεηζηά ηξνρήιαηα ακαμίδηα (άιιν γηα ηα θνηλά θαη άιιν γηα ηα 
κνιπζκαηηθά απνξξίκκαηα), δελ ζα πξέπεη λα θνξηψλνληαη ζε κεγάιν χςνο, ζα πξέπεη δηαηεξνχληαη ζε 
θαιή θαηάζηαζε θαη λα πιέλνληαη θαζεκεξηλά κε εηδηθφ απνιπκαληηθφ. 
Ρα ηξνρήιαηα, πνπ κεηαθέξνπλ κνιπζκαηηθά/επηθίλδπλα απφβιεηα, απζηεξψο δε ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα άιιεο εξγαζίεο ην ίδην θαη ην ακαμίδην ησλ θνηλψλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. 
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ (ζπζηήλεηαη πγηεηλή ησλ ρεξηψλ κεηά απφ θάζε επαθή κε απνξξίκκαηα ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ). 
Ρα θνηλά απνξξίκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηνπο θάδνπο θαη ηα κνιπζκαηηθά ζην ςπγείν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζήο ηνπο. Κεηά ηε κεηαθνξά ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ή ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηα 



ηξνρήιαηα ακαμίδηα ζα πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη ζα απνιπκαίλνληαη κε ελψζεηο ρισξίνπ ζε 
θαζνξηζκέλν ρψξν.  
Γηα όια ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πηζηά νη δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα 
επηθίλδπλα απόβιεηα ζηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 
2.4.2. Ρν ζθνχπηζκα λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο κε κεραλήκαηα - εμνπιηζκφ πνπ δελ 
θνξηίδεη ηνλ αέξα κε ζθφλε. Πην ηέινο ηεο εξγαζίαο θαζαξηφηεηαο ζε θάζε σξάξην εξγαζίαο νη 
πθαζκάηηλεο ζθνχπεο (εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη) λα θαζαξίδνληαη, λα πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη λα 
απνιπκαίλνληαη κε ελψζεηο ρισξίνπ. Πε θάζε σξάξην εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηεγλή ζθνχπα γηα 
ζθνχπηζκα. 
2.4.3. Ρν πγξφ μεζθφληζκα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ λα γίλεηαη κε απνξξππαληηθφ ή 
απνιπκαληηθφ δηάιπκα κε ηε ρξήζε μεζθνλφπαλνπ φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ 
Ινηκψμεσλ. Γελ ζα αλακηγλύνληαη απνξξππαληηθά δηαιύκαηα κε απνιπκαληηθά καδί. Νη θάδνη θαη 
ηα μεζθνλφπαλα κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζα πιέλνληαη κε απνξξππαληηθφ θαη ζα απνιπκαίλνληαη κε ελψζεηο 
ρισξίνπ. Πε θάζε σξάξην εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγλά μεζθνλφπαλα.  
2.4.4. Ν ηνπηθφο θαζαξηζκφο ησλ θειίδσλ αίκαηνο θαη βηνινγηθψλ πγξψλ ζε επηθάλεηεο γίλεηαη κε ελψζεηο 
ρισξίνπ. Ν ηξφπνο θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζήο ηνπο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 
Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ. 
2.4.5. Ζ ηνπηθή αθαίξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηα δάπεδα (π-ρ βεξλίθη ππνδεκάησλ, θ.ι.π.) λα γίλεηαη κε 
εμνπιηζκφ θαη πξντφληα θαζαξηζκνχ ηα νπνία δελ πξνθαινχλ θζνξέο θαη δελ θαηαζηξέθνπλ ηα είδε ησλ 
δαπέδσλ ησλ θηηξίσλ. 
2.4.6. Ρν ζθνπγγάξηζκα φισλ ησλ ρψξσλ λα γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ δηπινχ θνπβά θαη κε ηε ρξήζε 
απνξξππαληηθνχ ή απνιπκαληηθνχ φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή  Λνζνθνκεηαθψλ  Ινηκψμεσλ. 
2.4.7. Γελ ζα αλακηγλύνληαη απνξξππαληηθά κε απνιπκαληηθά καδί. Ζ δηάιπζε ηνπ 
απνξξππαληηθνχ ή απνιπκαληηθνχ θαζψο θαη ην λεξφ μεβγάικαηνο λα αιιάδεηαη ππνρξεσηηθά κεηά ην 
ζθνπγγάξηζκα. Θαηά ην ζθνπγγάξηζκα λα ηνπνζεηνχληαη πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο φηη ην «ΓΑΞΔΓΝ 
ΔΗΛΑΗ ΓΟΝ». Νη θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο θαη νη ζθνπγγαξίζηξεο κεηά ηε ρξήζε ηνπο λα πιέλνληαη κε 
απνξξππαληηθφ, λα απνιπκαίλνληαη κε ρισξίλε θαη λα θξέκνληαη γηα λα ζηεγλψζνπλ. Πε θάζε σξάξην 
εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγλέο ζθνπγγαξίζηξεο γηα ζθνπγγάξηζκα. 
2.4.8. Ζ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο 
Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ. Ρνπνζεηείηαη ραξηί πγείαο, πγξφ ζαπνχλη ζηηο ζαπνπλνζήθεο  θαη 
ρεηξνπεηζέηεο, ηα νπνία παξέρεη ην λνζνθνκείν. Δηδηθφηεξα, νη επηηνίρηεο  ζαπνπλνζήθεο πιέλνληαη θαη 
αθνχ ζηεγλψζνπλ, μαλαγεκίδνληαη κε πγξφ ζαπνχλη. 
2.4.9. Γάληηα ζα θνξνχλ νη θαζαξηζηέο (ηα νπνία παξέρεη ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ θαη ζα αιιάδνληαη 
κεηά απφ νπνηνλδήπνηε ρεηξηζκφ) φηαλ:  
α. Ππιιέγνπλ ή κεηαθέξνπλ απνξξίκκαηα. 
β. Θαζαξίδνπλ είδε πγηεηλήο. 
γ. Θαζαξίδνπλ επηθάλεηεο πνπ ππάξρεη αίκα. 
δ. Θαζαξίδνπλ ζάιακν πνπ λνζειεχεηαη αζζελήο ζε πξνθπιάμεηο απνκφλσζεο. 
2.4.10. Πην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπ, θάζε θαζαξηζηήο λα πιέλεη κε απνξξππαληηθφ ην ηξφιευ θαζαξηζκνχ 
θαη λα επηκειείηαη ην ρψξν θαη ηα πιηθά ηνπ. 
2.5. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΝ ΔΟΓΝΙΖΞΡΖ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 
2.5.1. Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα 
(ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ λα είλαη άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο 
ην πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηα φξγαλά ηνπ, φζν θαη πξνο απηνχο πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηνπ 
θαη ηδηαίηεξα ηνπο αζζελείο, αιιά θαη πξνο ηξίηνπο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.  Ρν 
Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ 
εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ 
νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ν εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία 
αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ην Λνζνθνκείν.  
2.5.2. Ρν πξνζσπηθφ λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ, ζηηο εξγαζίεο 
θαζαξηζκνχ ρψξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη λα γλσξίδεη ηνλ ηξφπν δηάιπζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ πξντφλησλ 
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο. 



2.5.3. Ρν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη λα ππνγξάθεη θαζεκεξηλά ζε θαηάζηαζε παξνπζίαο κε επζχλε ηνπ 
αλαδφρνπ ηφζν θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη εξγαζία, φζν θαη θαηά ηελ 
απνρψξεζή ηνπ. Ζ εκεξήζηα θαηάζηαζε παξνπζίαο ζα βξίζθεηαη ζε ρψξν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 
Λνζνθνκείν θαη ζα επνπηεχεηαη απφ ηελ επφπηξηα ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο. Ζ θαηάζηαζε ζα 
θπιάζζεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη αληίγξαθν απηήο ππνρξεσηηθά ζα  ππνβάιιεηαη ζηελ επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ζην Ρκήκα Δπηζηαζίαο – Ηκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη εγθαίξσο σο φθεηιε, ζηελ εκεξεζία 
θαηάζηαζε παξνπζίαο, παξνπζηάδεηαη θαη δειψλεη ηελ εθ ησλ πζηέξσλ πξνζέιεπζή ηνπ ζηελ επηηξνπή 
ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
2.5.4. Πε πεξίπησζε απνπζίαο κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ, λα γίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηνπ, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα κίαο (1) ψξαο. 
Πε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ηνπ απαζρνιεκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ιηγφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα θαη πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ν αλάδνρνο ζηελ ππεξεζία ηνπ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ  ζα επηβάιινληαη νη παξαθάησ πνηλέο: 
i. Ξξφζηηκν 44 € γηα ηελ απνπζία θάζε αηφκνπ ζε έλα 24σξν.  
ii. Ξξφζηηκν 132 € αλ απνπζηάδνπλ κέρξη 3 άηνκα κέζα ζε έλα 24σξν.  
iii. Ξξφζηηκν 176 € αλ απνπζηάδνπλ κέρξη 4 άηνκα κέζα ζε έλα 24σξν. 
iv. Ξξφζηηκν 440 € αλ απνπζηάδνπλ κέρξη 5 άηνκα κέζα ζε έλα 24σξν.  
v. Ξξφζηηκν 5000 € πέξα ησλ 5 αηφκσλ κέζα ζε έλα 24σξν.  
Πε πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ ππφ πιεξσκή κελφο πεξηιακβάλνληαη θαη εκέξεο δηαθνπήο ή πιεκκεινχο 
παξνρήο ππεξεζίαο εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζα πεξηθφπηεηαη απφ ην 
πνζφ πιεξσκήο (κεληαίν ηίκεκα), αλάινγν πνζφ πιεξσκήο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζ’ απηέο ηηο εκέξεο ή 
ψξεο.  
Πε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη κε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο 
ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο 
ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ.  
2.5.5. Ν επφπηεο/ηξηα ηνπ ηδησηηθνχ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ νθείιεη: 
–λα έρεη απηνπξφζσπε παξνπζία ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ απφ 07:00-15:00 θαη θαζ' φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
-λα θέξεη ηνλ δέθηε επηθνηλσλίαο, 
-λα ειέγρεη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν θαζαξηζκφ, αλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη κε 
ην πξφγξακκα θαζαξηφηεηαο θαη σο πξνο ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη λα ειέγρεη ην πξνζσπηθφ εάλ εθηειεί 
έγθαηξα θαη έγθπξα ηνλ αλσηέξσ πξνγξακκαηηζκφ. 
-λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ , ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε,  
-λα αλαξηά ην εβδνκαδηαίν ή κεληαίν πξνγξάκκαηα εξγαζίαο (πξνγξακκαηηζκφο) ζε εκθαλή ζεκείν ζην 
γξ. Δπηζηαζίαο. Ρν κεληαίν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ 
πξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηαζίαο, ην αξγφηεξν ηελ 25ε εκέξα ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Δπίζεο ζα 
θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν 
εξγάδεηαη.  
-λα ειέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν απφ ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 
ππνγξάθνπλ ζηε ζρεηηθή εκεξήζηα θαηάζηαζε παξνπζίαο (πξαγκαηνπνίεζε) αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα 
ρνξεγείηαη ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ. 
-λα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηελ εηαηξεία γηα νπνηαδήπνηε ζέκα αληηθαηάζηαζεο εξγαδνκέλνπ π.ρ. ιφγσ 
αζζέλεηαο ή μαθληθήο αδηαζεζίαο θαη λα επηκειείηαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηπρφλ δελ 
εθηειέζηεθαλ.  
-λα αλαθέξεηαη θαη λα ελεκεξψλεη, ηνλ πξντζηάκελν Δπηζηαζίαο, ηα ινηπά κέιε ηεο επηηξνπήο 
παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ λνζειεχηξηα λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο 
εθηέιεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ, λα επηζεκαίλεη πξνβιήκαηα θαη λα πξνηείλεη ηπρφλ 
ιχζεηο. 
-λα ηεξεί έγθαηξα θαη έγθπξα ηα βηβιία πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο (Θεθ.2.5.9).  



-λα πξνγξακκαηίδεη έγθαηξα ηηο παξαγγειίεο πιηθψλ, ζπληεξήζεηο εμνπιηζκνχ αληαιιαθηηθψλ θαη 
αλαισζίκσλ ηνπο, λα επηκειείηαη ηνλ δηακνηξαζκφ ησλ πιηθψλ ηδίσο ησλ απνξξππαληηθψλ απνιπκαληηθψλ 
κε ηελ ρξήζε ζπζηήκαηνο δνζνκεηξεηή πνπ ζα έρεη ρνξεγήζεη ε αλάδνρνο εηαηξεία.  
-λα εθπαηδεχεη θαη λα ειέγρεη ην πξνζσπηθφ επζχλεο ηεο εάλ ηεξεί ηα ζπκβαηηθά νξηδφκελα γηα ηελ νξζή 
θαη έγθπξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο 
-λα επηθνηλσλεί κε ηα ηκήκαηα/θιηληθέο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηπρφλ αηηεκάησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 
θαζαξηφηεηα ή άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο  
-λα ιακβάλεη έγθαηξα ην πξφγξακκα εξγαζίαο απφ ηελ εηαηξεία θαη λα πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 
πξηλ εθαξκνζηεί. Ζ Δηαηξεία ζπληάζζεη ην πξφγξακκα εξγαζίαο θαη ην απνζηέιιεη ζηελ επφπηξηα/πηε ηνπ 
ψζηε λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ην πξνζσπηθφ επζχλεο ηεο, ε επφπηξηα/πηεο κε ηε ζεηξά ηεο ελεκεξψλεη ηελ 
εηαηξεία γηα ηε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνζηέιινληαο ζε απηή ηηο πξαγκαηνπνηήζεηο (θαηαζηάζεηο 
παξνπζίαο). Ρν θφζηνο ζχληαμεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηελ εηαηξεία εληάζζεηαη ζην δηνηθεηηθφ θφζηνο 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
-λα εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ ππεχζπλνπ Ξξντζηακέλνπ/λεο Δπηζηαζίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ 
έξγνπ θαζψο θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο θαη ηα πξσηφθνιια ηεο επηηξνπήο λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ. 
2.5.6. Νη θαζαξηζηέο/ζηξηεο πνπ ζα εξγάδνληαη απνγεπκαηηλή ή λπθηεξηλή βάξδηα λα παξαιακβάλνπλ 
δέθηε επηθνηλσλίαο απφ ηνλ επφπηε ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ θαη λα ηνλ παξαδίδνπλ ζηνλ 
αληηθαηαζηάηε θαζαξηζηή/ζηξηα. 
2.5.7. Νη αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 20% θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 
ηε ζπλαίλεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
2.5.8. Λα κε γίλνληαη ζπρλέο αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.  
2.5.9. Κε ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο φιν ην εκπιεθφκελν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα είλαη πγηέο θαη λα έρεη βηβιίν γείαο, λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ 
Covid - 19 ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθφηεηαο εκβνιηαζκνχ.   
2.5.10.  Ρν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, λα θέξεη δε 
θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή.  Ρν πξνζσπηθφ λα θέξεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία ηελ νπνία λα αιιάδεη 
θαζεκεξηλά. Ζ ελδπκαζία λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, ην ρξψκα θαη ην ζρέδην λα ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Λνζνθνκείνπ, ην δε θφζηνο λα βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 
2.5.11 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ επαξθή αξηζκφ,  έλα δεπγάξη ππφδεζεο 
θαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη ην ινγφηππν ηνπ 
αλαδφρνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαζεκεξηλή αιιαγή ηνπο.  
2.5.12  Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθό 
ηνπ, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνύλ εκπηζηεπηηθά όια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ 
γλσζηά ιόγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηνπο ρώξνπο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 
πγείαο ησλ αζζελώλ θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη εκπίπηεη ζην 
ηαηξηθό απόξξεην. 
 
2.6. ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 
2.6.1. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε, 
αζθαιίζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή λνκνζεζία θαη 
ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ 
ζηελ παξνχζα Πχκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή 
επζχλε έλαληη ηξίησλ.  
2.6.2. Ν Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη, φηη ζα πθίζηαληαη ζε ηζρχ νη θάησζη αλαθεξφκελεο αζθαιηζηηθέο 
θαιχςεηο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ : 
2.6.3 Θάιπςε νπνηαζδήπνηε Αζηηθήο Δπζχλεο πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίην, ε νπνία αλαθχπηεη απφ ή 
νθείιεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ αιιά φρη κφλν, πεξηπηψζεσλ ζαλάηνπ, 
ζσκαηηθψλ βιαβψλ, απψιεηαο ή δεκίαο πεξηνπζίαο, αηπρεκαηηθήο ξχπαλζεο, ςπρηθήο νδχλεο θαη εζηθήο 
βιάβεο, κέρξη εθείλσλ ησλ νξίσλ επζχλεο ηα νπνία ζα δηαηεξνχζε ζε ηζρχ έλαο ζπλεηφο ιεηηνπξγφο 
έξγνπ παξφκνηαο θχζεο, κεγέζνπο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Έξγνπ θαη ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ 
ζα είλαη ρακειφηεξα ησλ Δπξψ 1.000.000,00 € αλά γεγνλφο θαη Δπξψ 2.000.000,00 € αζξνηζηηθά εηεζίσο. 



Πηελ θάιπςε ζα πεξηιακβάλεηαη ξεηά θαη ε εθ ηνπ Άξζξνπ 922 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα απνξξένπζα επζχλε 
ηεο πεξεζίαο (επζχλε πξνζηήζαληνο). 
2.6.4 Κε ην αζθαιηζηήξην, ζην νπνίν ην Λνζνθνκείν ζα αλαθέξεηαη σο «ζπλαζθαιηδφκελνο» ζα 
θαιχπηεηαη θαη ε εθ ηνπ Λφκνπ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ηελ νπνία έρεη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δξγνδφηε θαη 
πεξηιακβάλεη ηελ, απφ ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Α.Θ., πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε ηνπ 
Αζθαιηζκέλνπ έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη απαζρνιείηαη ζηηο 
πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε ζσκαηηθψλ βιαβψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ 
ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο. 
2.6.5 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο 
Δξγαηηθήο Λνκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή. Πε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη 
έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο  εηαηξείεο. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ 
ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο,  
2.6.6. Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηεο 
πεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη 
επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ,  
2.6.7. Νη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο 
επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε 
δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο 
ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ 
ζπκβάζεσλ 
2.7 ΡΖΟΖΠΖ ΘΑΛΝΛΗΠΚΥΛ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
2.7.1 Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη πγηέο, γεγνλφο πνπ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
Πεκεηψλεηαη φηη, ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν µε θάξηα 
εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ ζε ζπλελλφεζε κε ην ηκ. Δκβνιίσλ. Ρα απνδεηθηηθά 
εκβνιηαζκνχ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο απνηεινχλ ππνρξέσζε γηα ηνλ νξηζηηθφ αλάδνρν θαη ζα 
παξαδνζνχλ ζην Λνζνθνκείν ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Ηαηξφ εξγαζίαο, κε ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ. 
2.7.2.Απαξαίηεηε είλαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ θαζαξηφηεηα αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο θαη επί έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε παλδεκία COVID-19,πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη 
επηθαηξνπνηεκέλεο νδεγίεο ηνπ Δ.Ν.Γ.. θαη ε ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο. Ππγθεθξηκέλα, ε θαζαξηφηεηα-
απνιχκαλζε πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΛΙ. 
2.7.3-Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ εκβνιηαζηηθή θάιπςε ησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε 
ην Δζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ελειίθσλ ηεο Δζληθήο επηηξνπήο Δκβνιηαζκψλ θαη ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο, λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εκβνιηαζκνχ Covid - 19 ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί 
ππνρξεσηηθφηεηαο εκβνιηαζκνχ.   
2.7.4.-Ν αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα 
αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ πεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο Πχκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ 
Θαλνληζκνχο. 
2.7.5-Ρφζν ε πεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Θαλνληζκνχο γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
2.7.6- Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη εηδηθέο νδεγίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, θαζψο θαη 
νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ, φπσο δηαζπνξά αίκαηνο 
θαη άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ, πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ Δ.Λ.Ι. 
2.7.7- Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ινίκσμεο 
COVID-19, νη νπνίεο ζα ζπλνδεχνληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο ηήξεζεο νδεγηψλ. 
2.7.8- Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζην Π.Δ.Ξ.Δ. ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα . 

 
Β΄ Κ Δ Ο Ν Π 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 



Θαζαξηζκνύ ρώξσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ από εμσηεξηθό ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ 
1. Νη ρψξνη ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα θαζαξίδνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ ζα είλαη νη 
θάησζη : 
1. 1 ΞΝΓΔΗΝ 2.271,93 m2 

Σώξνη Ππρλόηεηα θαζαξηζκνύ  

Αθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην 
Αμνληθφο ηνκνγξάθνο 
πέξερνη 
Κνλάδα Ρερλεηνχ Λεθξνχ 
Φαξκαθείν 
Ραθηηθφ Τπρηαηξηθφ ηαηξείν 
Απνζήθεο Φαξκαθείνπ 
Απνζήθεο δηαρ. πιηθνχ 
Θέληξα Ηαηξηθψλ Αεξίσλ  
Ππλεξγεία, ειεθηξνιφγσλ- πδξαπιηθψλ 
Δμση. Λεθξνινγηθφ Ηαηξείν 
Ξαζνινγναλαηνκηθφ 
Ξιπληήξηα  
Λεθξνηνκείν  
Ιεβεηνζηάζην 
Γηάδξνκνη 
Ρνπαιέηεο 
Θνηλφρξεζηνη ρψξνη 
Ρξαπεδαξία - θνπδίλα - Καγεηξεία 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γεπηέξα έσο Θπξηαθή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
αξγηώλ  
 
 
 
 

 
1.2 ΗΠΝΓΔΗΝ 1.798,46m2 

Σψξνη  

Δμση. ηαηξεία  

Βξαρεία Λνζειεία   

Ρκήκα Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθφλ  

Box covid-19  

Φαξκαθείν ΔΝΞ  

Αθηηλνινγηθφ  

Κηθξνβηνινγηθφ εξγαζηήξην  

Ρει. θέληξν  

Γξαθεία   

WC  

Αηκνδνζία  

Θνηλφρξεζηνη ρψξνη  

Γηάδξνκνη  

 
 
1.3  A' ΝΟΝΦΝΠ 1.810,57m2 

Σψξνη  

Καηεπηηθή – Γπλαηθνινγηθή θιηληθή  

Νξζνπεδηθή - Σεηξνπξγηθή θιηληθή  

Φπζηθνζεξαπεπηήξην  

Σεηξνπξγείν  

Απνζηείξσζε  

Αίζνπζα Ρνθεηψλ  



Θνηηψλεο εθεκεξεπφλησλ Ηαηξψλ   

Γξαθεία Ηαηξψλ - Λνζειεπηψλ   

Απνδπηήξηα  

Βνεζεηηθνί ρψξνη  

Θνηλφρξεζηνη ρψξνη   

Γηάδξνκνη   

Θιηκαθνζηάζηα  

WC  

 
1.4 Β' ΝΟΝΦΝΠ 1.514,55m2 

Σώξνη  

Ύπνπηα Covid θιηληθή  

Θαξδηνινγηθή θιηληθή  

Θνηηψλεο εθεκεξεπφλησλ Ηαηξψλ  

Γξαθεία Ηαηξψλ-Λνζειεπηψλ  

Απνδπηήξηα  

Βνεζεηηθνί ρψξνη  

Γηάδξνκνη  

Θιηκαθνζηάζηα  

WC  

 
1.5  Γ ' ΝΟΝΦΝΠ 1.463,89m2 

Σώξνη  

Ξαζνινγηθή θιηληθή   

Θιηληθή covid-19  

Θνηηψλεο εθεκεξεπφλησλ Ηαηξψλ  

Γξαθεία Ηαηξψλ - Λνζειεπηψλ  

Γξαθείν Ρερληθνχ Ρκ. – Βηνταηξηθήο -
Δπηζηαζίαο 

 

Απνδπηήξηα  

Βνεζεηηθνί ρψξνη  

Γηάδξνκνη  

Θιηκαθνζηάζηα  

WC  

 
1.6 ΘΡΗΟΗΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ  737,02m2 

Σώξνη  

Γξαθεία  

Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ (Δκβνιηαζηηθφ 
θέληξν) 

 

Γηάδξνκνη  

Βνεζεηηθνί ρψξνη  

Θιηκαθνζηάζηα  

WC  

 
 
1.7 ΘΡΗΟΗΑ ΑΙΔΗΝ ΣΥΟΝ  30,80m2 

Σώξνη  

Φπιάθην πύιεο 30,80m2 

Η. Λαόο 46,05m2 

  

 
 



 
1.8 ΘΡΗΟΗΝ ΤΣΑΟΓΥ (ΡΟΗΥΛ (3) ΝΟΝΦΥΛ) 610,64m2 

 

Σώξνη  

Θνηηψλεο Αζζελψλ  

Γξαθεία Ηαηξψλ - Λνζειεπηψλ  

Θνπδίλα -Ρξαπεδαξία  

Βνεζεηηθνί ρψξνη  

Γηάδξνκνη   

Θνηλφρξεζηνη ρψξνη  

Θιηκαθνζηάζην  

WC  

 
1.9 ΑΙΔΗΝΠ ΣΥΟΝΠ  21885,36m2 

 
2. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 

 
Ζ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ λνζειείαο αζζελώλ ραξαθηεξίδεηαη θαη πεξηιακβάλεη: 
2.1. Νη ρψξνη ηνπ Λνζνθνκείνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί θαη αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε νδεγίεο ηεο επηηξνπήο 
λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ πξφγξακκα θαη ζπρλφηεηα θαζαξηφηεηαο αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ 
ρψξνπ : 
-Ξνιχ πςεινχ θηλδχλνπ: Σεηξνπξγεία, Θιηληθέο Covid, εμσηεξηθφο νηθίζθνο ππνδνρήο χπνπησλ 
θξνπζκάησλ θαη αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο αζζελψλ. 
-ςεινχ θηλδχλνπ: Ρκήκα Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ, Δξγαζηήξηα, Απνζηείξσζε, Καγεηξεία, Λνζειεπηηθά 
Ρκήκαηα 
- Κεζαίνπ Θηλδχλνπ: Ξιπληήξηα, Φαξκαθείν, ρψξνη αλακνλήο, Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο, απνδπηήξηα 
πξνζσπηθνχ, αλειθπζηήξεο, θιηκαθνζηάζηα.  
-Σακεινχ Θηλδχλνπ: Δμσηεξηθνί ρψξνη. 
2.2. Θαζεκεξηλά, ηε δηαρείξηζε ησλ θάδσλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ - ησλ Hospital boxes επηθίλδπλσλ 
λνζνθνκεηαθψλ απνβιήησλ (ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ/απνβιήησλ), ζθνχπηζκα, πγξφ 
θαζάξηζκα ησλ νξηδνληίσλ επηθαλεηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπηθή αθαίξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηηο θάζεηεο 
επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ηνίρσλ, ηνπηθή αθαίξεζε ησλ ξχπσλ απφ ηα δάπεδα θαη 
ζθνπγγάξηζκα.  
2.3. Πηνπο ζαιάκνπο ησλ θιηληθψλ, ηνλ θαζαξηζκφ φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, εμσηεξηθψλ - εζσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ, θσηηζηηθφ (εηδνπνηείηαη ε ηερληθή ππεξεζία ψζηε λα θιείζεη ε παξνρή ξεχκαηνο θαη έπεηαη ν 
θαζαξηζκφο), ηνίρσλ θαη ζπξψλ απφ ηνπο ηνπηθνχο ξχπνπο, ηνπ δαπέδνπ, ησλ εηδψλ πγηεηλήο θαη ησλ 
πιαθηδίσλ. 
2.4. Ζ γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα φισλ ησλ επηθαλεηψλ (νξηδφληησλ 
θαη θάζεησλ, ηδακηψλ θ.ι.π.) ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ην γπάιηζκα ησλ δαπέδσλ. Όζνλ αθνξά ηα 
γξαθεία –ξάθηα-ληνπιάπηα νη ππάιιεινη ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ νη ίδηνη ζε 
ραξηφθνπηα (ή επαλαηνπνζέηεζε) ηα έγγξαθα επζχλεο ηνπο (θάθεινη -αξρεία – ππεξεζηαθά έγξαθα) γηα 
λα πξαγκαηψλεηαη ε κεηαθνξά ηνπο θαη ε γεληθή θαζαξηφηεηα. 
2.5 Πε πεξηπηψζεηο πιεκκχξαο θαη γεληθψο αλσηέξαο βίαο , λα θαζαξίδνληαη νη ρψξνη ηνπ Λνζνθνκείνπ κε 
θιήζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηνπο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο θαη ζε πεξάησζε 
ρξήζεο ππεξβάιινληνο εξγαηνσξψλ απφ ηα ζπκβαηηθά νξηδφκελα ζα θαιχπηνληαη κε εμσζπκβαηηθή 
δαπάλε.  
2.6 ΘΑΙΑΚΝΗ 
Αεξηζκφο δσκαηίνπ φηαλ δελ ππάξρεη θεληξηθφο θιηκαηηζκφο. Πθνππίδεηαη ην δσκάηην κε ειεθηξηθή ζθνχπα 
ή κε αληηζηαηηθά παλάθηα κηαο ρξήζεο.  Θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη, πφξηεο δσκαηίνπ, ρεηξνιαβέο,  
θσηηζηηθψλ, θάδξσλ, παξάζπξα θαη κπαιθνλφπνξηεο, φηαλ απαηηείηαη. 
Μεζθνλίδνληαη κε πγξφ παλί νη πίλαθεο ξαθηψλ θαη εζσηεξηθά πεξβάδηα ησλ παξαζχξσλ (φπνπ ππάξρνπλ). 
Διέγρνληαη θαη αθαηξνχληαη φια ηα απνηππψκαηα ησλ ρεξηψλ απφ φιεο ηηο επηθάλεηεο.  Πθνπγγαξίδνληαη 
ηα δάπεδα κε ηε κέζνδν ηνπ δηπινχ θνπβά 



Νη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινύληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη όπνηε 
θξηζεί απαξαίηεην. 
 
2.7 ΡΝΑΙΔΡΔΠ 
i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ.  
ii. Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα ζεκεία 
θαζεκεξηλά. Θαζαξίδεηαη πξψηα ε ιάκπα κε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ 
λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη αλαπιεξψλεηαη. Αλ ππάξρνπλ απηφκαηεο ζπζθεπέο 
ζαπνπληνχ αληηθαζίζηαηαη ην δνρείν ζαπνπληνχ (ζε θακία πεξίπησζε δελ επαλαπιεξψλεηαη). Αθνινπζεί 
δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. Γίλεηαη θαζαξηφηεηα 
αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξν εκπνηηζκέλα κε απνξξππαληηθφ παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη – Μέπιπκα. 
Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξν εκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα παλάθηα απφ ην 
θίηξηλν θνπβαδάθη. Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν 
θνπβαδάθη. Ππλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο - μέπιπκα - απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη 
ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα: ηνλ ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ-ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν 
απνξξηκκάησλ- 
πηγθάι. Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη). Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε 
δηπινχ θνπβά Ππλνπηηθά ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο: 
i. ΚΞΙΔ θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 
ii. ΘΝΘΘΗΛΝΠ θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα.  
iii. ΠΦΗΓΘΡΖΟΑΠ: ζηνλ θφθθηλν θάδν.  
iv. ΣΟΖΠΖ 
v. Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην απνξξππαληηθφ ή απνιπκαληηθφ δηάιπκα (κπιε θάδνο). 
vi. Πηχςηκν ηεο ζθνπγγαξίζηξαο (θφθθηλνο θάδνο). 
vii. Πθνπγγάξηζκα επηθάλεηαο.  
viii. Δκβάπηηζε ζηνλ θφθθηλν θάδν (μέπιπκα-ζηχςηκν) & επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 
ix. Ν θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηαη ζηελ επφκελε ηνπαιέηα. 
x. Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο 
ρψξνπο.  
2.8 ΑΗΘΝΠΔΠ ΑΛΑΚΝΛΖΠ 
Γηελεξγείηαη 
i. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεσο ή πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ πιέλεηαη κεηά απφ θάζε 
ρξήζε.. 
ii. γξφ μεζθφληζκα κε πξν εκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα παξαζχξσλ. 
iii. Ξιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη θαζαξέο ζαθνχιεο, δελ αδεηάδνληαη νη παιηέο. 
iv. Πθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά  
v. Ξεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο.  
vi. Νη ςχθηεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά κε απνξξππαληηθφ.  
vii. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο. 
2.9 ΓΟΑΦΔΗΑ  
Ρα γξαθεία θαζαξίδνληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. 
i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
iii. γξφ μεζθφληζκα κε πξν εκπνηηζκέλα παλάθηα.  
iv.  Πθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 
v. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο. 
2.10 ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ 
Θαζεκεξηλά:  
i. Ππρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 
iii. γξφ μεζθφληζκα κε πξν εκπνηηζκέλα παλάθηα. Μεζθνλίδνληαη ηα εμήο: γξαθεία, θαξέθιεο, πφκνια, 
ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 
iv. Ξιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ. 
v. Πθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 



vi. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο. Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη 
κεραληθά. Ρα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην 
ηξφπν δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ.  Γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε. 
 
2.11 ΡΚΖΚΑ ΔΞΔΗΓΝΛΡΥΛ ΞΔΟΗΠΡΑΡΗΘΥΛ 
Θαζεκεξηλά: 
i. Ππρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
ii. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 
iii. γξφ μεζθφληζκα κε πξν εκπνηηζκέλα παλάθηα. Μεζθνλίδνληαη ηα εμήο: γξαθεία, θαξέθιεο, πφκνια, 
ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 
iv. Ξιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ. 
v. Πθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 
vi. Ρδάκηα παξαζχξσλ ηαθηηθά 2 θνξέο κεληαίσο. Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα 
θαζαξίδνληαη κεραληθά. Θαηά ηε δηάξθεηα θαη ηελ επφκελε ηεο εθεκεξίαο απαηηείηαη ζρνιαζηηθή 
θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Ξξντζηακέλεο. Ρα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο ρξήζεο 
θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε αλά κία ψξα κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο 
ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Ξξντζηακέλε. 
Όινη νη παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν 
θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Ξξντζηακέλε γίλεηαη γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ. 
2.12 ΚΝΛΑΓΔΠ, ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ, ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ 
 
Πχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο πνπ ζα θαηαζέζεη εγγξάθσο ε Δ.Λ.Ι. Δπηβάιιεηαη ε ΑΚΔΠΖ 
απνθνκηδή ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο ρψξνπο (Σεηξνπξγεία - Καηεπηηθά, Γεληθά, 
Απνζηείξσζε) θαζ' φιν ην 24σξν. 
2.13 ΘΝΗΡΥΛΔΠ- WC 
i. Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
ii. Ρδάκηα παξαζχξσλ 2 θνξέο κεληαίσο. 
iii. Πθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά.  
iv. γξφ μεζθφληζκα κε πξν εκπνηηζκέλα παλάθηα. 
v. Πθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 
2.14 ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ-ΑΙΝΞΗΛΑΘΔΠ 
Θαζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά ζηνπο πνιπζχρλαζηνπο 
δηαδξφκνπο. Νη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο λα θαζαξίδνληαη αλά κήλα. Νη ςεπδνξνθέο θαζψο θαη ηα 
θσηηζηηθά ζψκαηα λα θαζαξίδνληαη θάζε εμάκελν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ησλ 
Λνζνθνκείσλ. Νη παινπίλαθεο λα θαζαξίδνληαη κηα(1)  θνξα κεληαίνο. 
2.15 ΚΑΓΔΗΟΔΗΑ-ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑ- ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ  
Ν θαζαξηζκφο γίλεηαη θαζεκεξηλά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο (δάπεδα, πάγθνη, ηνίρνη, βνεζεηηθνί ρψξνη, 
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ απνδπηήξηα, WC θ.ά) κεηά  ην πέξαο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 
ηειηθήο δηαλνκήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ελδηάκεζα ζα γίλεηαη ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα φισλ ησλ εζσηεξηθψλ 
επηθαλεηψλ ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ).  
2.16 ΑΞΝΘΖΘΖ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
Κία (1) θνξά ηελ εκέξα ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα.  
2.17 ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΑ – ΓΟΑΦΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΥΛ  
Ρα Γξαθεία ηερληθψλ – ηνπαιέηεο θαζαξίδνληαη κία θνξά ηελ εκέξα (ζθνχπηζκα – ζθνπγγάξηζκα). Ρα 
κεραλνζηάζηα θαζαξίδνληαη κία θνξά ην εμάκελν. 
2.18 ΑΛΔΙΘΠΡΖΟΔΠ 
Ν θαζαξηζκφο ηνπ αλειθπζηήξα ζα πεξηιακβάλεη θαζαξηζκφ θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ θαη ησλ πιεπξψλ θαη 
ηεο πφξηαο ηνπ. 
Ν θαζνξηζκέλνο αλειθπζηήξαο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κνιπζκαηηθνχ ηκαηηζκνχ θαη ησλ απνβιήησλ 
επηβάιιεηαη λα θαζαξίδνληαη-απνιπκαίλνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο ή 
απνθνκηδήο αληίζηνηρα. 
 
 



2.19 ΛΔΘΟΝΘΑΙΑΚΝΠ 
Πχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. 
2.20 ΞΔΟΗΒΝΙΝΠ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ – ΑΗΘΟΗΑ 
Πχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα θαηαηεζεί απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. 
2.21 ΣΥΟΝΠ ΤΘΡΗΘΝ ΘΑΙΑΚΝ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΔΞΗΘΗΛΓΛΥΛ 
ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ 
Ρηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ ςπθηηθνχ ζαιάκνπ ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα 
απνιπκαίλεηε 
2.22  ΓΝΚΔΠ ΤΣΑΟΓΥΠ  
1.Θαζεκεξηλή θαζαξηφηεηα εθηφο Παββάηνπ –Θπξηαθψλ θαη Αξγηψλ ζε φινπο ηνπο  ρψξνπο ησλ δνκψλ 

(ζθνπγγάξηζκα –μεζθφληζκα) θαζαξηζκφο θνηηψλσλ ησλ θηινμελνχκελσλ αηφκσλ πνπ δηαζέηνπλ 

κεησκέλε αληίζηαζε . 

2. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ην ζθνχπηζκα κε θνηλή ζθνχπα γηα ηη θνξηίδεη ηελ αηκφζθαηξα κε κηθξφβηα. 

3. Ρα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο θάδνπο θαη ζα ζπιιέγνληαη ζε πιαζηηθέο καχξεο 

ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ. 

4. Όια ηα πιηθά  (ζθνπγγαξίζηξεο ,παλέηεο ,παλάθηα )ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή 

ηεο βάξδηαο ,παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε πεξίπησζε θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 

5.Ν ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην ρξφλν ψζηε λα κε θσιχνληαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

(γεχκαηα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζειεία θ.ι.π). 

6.Ζ θαζαξηφηεηα γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη μεθηλά κε αεξηζκφ θαη απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 

7.Νη ηνπαιέηεο ζα θαζαξίδνληαη θαζεκεξηλά αξρίδνληαο απφ ηα πην θαζαξά ζεκεία πξνο ηα πνην 

αθάζαξηα. 

8.γξφο θαζαξηζκφο επίπισλ θαη επηθαλεηψλ, ηνίρσλ ,παξαζχξσλ ,ηδακηψλ, πεξβαδηψλ 

3. ΡΟΝΞΝΠ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΗΘΑ 
- Κεηαθίλεζε επίπισλ ( γξαθείσλ , θαξεθιψλ, θνκνδίλσλ) θαη θαζαξηζκφο δαπέδσλ θαη ηνίρσλ θάησ θαη 
πίζσ απφ απηά. 
- Πθνχπηζκα κε βξεγκέλε ζθνχπα , ή θαη κε ειεθηξηθέο ζθνχπεο εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ. - --Πθνπγγάξηζκα 
κε θαηάιιεια πγξά απνξξππαληηθνχ πνπ ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή Ινηκψμεσλ. Ρν λεξφ ηνπ 
ζθνπγγαξίζκαηνο ζα αιιάδεη ζπρλά . Γελ ζα ζθνπγγαξίδνληαη δχν ζάιακνη κε ην ίδην λεξφ. 
- Άδεηαζκα θαη πιχζηκν θαιαζηψλ αρξήζησλ, ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ζαθνπιηψλ ζηα θαιάζηα.  
- Μεζθφληζκα θαη πέξαζκα κε εηδηθφ πγξφ χθαζκα, εκπνηηζκέλν κε απνξξππαληηθφ πιηθφ , ησλ πεξβαδηψλ. 
- Θαζαξηζκφο βεξαληψλ φπνπ ππάξρνπλ.  
- Δμάιεηςε απνηππσκάησλ ρεξηψλ απφ ηδάκηα , πφξηεο , ηνίρνπο. Αθαίξεζε ιεθέδσλ απφ ηνίρνπο . 
- Μεζθφληζκα θαη πέξαζκα κε εηδηθφ πγξφ χθαζκα εκπνηηζκέλν κε απνξξππαληηθφ πιηθφ ησλ γξαθείσλ, 
θαζηζκάησλ , ξαθηψλ, βηβιηνζεθψλ, αξρεηνζεθψλ, θ.ι.π. επίπισλ , πξεβαδηψλ θαη ησλ θαινξηθέξ.  
- Ρξίςηκν παησκάησλ αλά 4κελν κε κεραλέο θαη παξθεηάξηζκα ( κεηά απφ ζθνπγγάξηζκα θαη αθνχ 
αθαηξεζεί ε παιαηά παξθεηίλε, αλ ππάξρεη). 
- Ν θαζαξηζκφο ηνπ αλειθπζηήξα ζα πεξηιακβάλεη θαζαξηζκφ θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ θαη ησλ πιεπξψλ θαη 
ηεο πφξηαο ηνπ. 
- Θαζάξηζκα ηδακηψλ, θάζαο θαη εμσθχιινπ, κηα θνξά ην κήλα , κε εμαίξεζε ζηα καγεηξεία φπνπ ζα 
γίλνληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα. 
- Ρνπαιέηεο : Ξξψηα θαζαξηζκφο κε απνξξππαληηθά θαη κεηά απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθά πγξά γηα 
ηνπαιέηεο ( ιεθάλεο , ληπηήξεο , βξχζεο , πιαθίδηα , θαζξέπηεο , θ.ι.π.), κε ρσξηζηά παληά θαη 
ζθνπγγάξηα. (Γελ επηηξέπεηαη κε ην ίδην ζθνπγγάξη λα θαζαξίδεηαη ε ιεθάλε θαη ν ληπηήξαο). Ρν 
απνιπκαληηθό πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεηά ην απνξξππαληηθό θαη πνηέ καδί. Ρα 
απνιπκαληηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Ινηκψμεσλ. Ζ λνζειεχηξηα ινηκψμεσλ είλαη ππνρξεσκέλε 
λα ειέγρεη εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε αληηζεπηηθά – απνξξππαληηθά. 



Ρνπνζέηεζε απνζκεηηθψλ , ραξηηψλ πγείαο , ζαπνπληψλ θαη πξνζνςίσλ πνπ ζα ρνξεγνχληαη απφ ην 
λνζνθνκείν.  
- Ρνίρνπο : Kαζάξηζκα κηα θνξά ην δίκελν θαη ελδηακέζσο φηαλ ρξεηάδεηαη κεηά απφ θιήζε ηεο 
Ξξντζηακέλεο. 
- Νη θάδνη απνξξηκκάησλ ζα θαζαξίδνληαη-πιέλνληαη αλά δεθαπελζήκεξν φπσο νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ θαη φπνηε απηφ απαηηείηαη.  
- Θα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά πιηθά θαζαξηζκνχ γηα θάζε ρψξν θαη 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο Διέγρνπ θαη ηνπ Δπφπηε θαζαξηφηεηαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Κεηά 
ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ , ηα ζχλεξγα θαζαξηζκνχ ( ζθνπγγαξίζηξεο , ζθνχπεο , ζθνπγγάξηα ) ζα 
πιέλνληαη -ζηεγλψλνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη φηαλ θζείξνληαη. 
4. ΞΗΛΑΘΑΠ: ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

Ζκέξεο Θαηαλνκή πξνζσπηθνύ  Δξγαηνψξεο/εβδνκάδα 

Θαζεκεξηλέο 
Γεπηέξα έσο Ρέηαξηε 
 
 
 
 

Ξξσί (07:00-15:00) : 6 άηνκα  
8σξεο απαζρφιεζεο 

144  ψξεο 

Απφγεπκα 15:00-23:00) 2 άηνκα  
8σξεο απαζρφιεζεο 

48 ψξεο 

Λχρηα (23:00-07:00) : 1 άηνκν 
8σξεο απαζρφιεζεο 

24 ψξεο 

Θαζεκεξηλέο 
Ξέκπηε -Ξαξαζθεπή 

Ξξσί (07:00-15:00)  :  5 άηνκα 
8σξεο απαζρφιεζεο 

80 ψξεο 

Απφγεπκα: 15:00-23:00     2 
άηνκα   
8σξεο απαζρφιεζεο 

32 ψξεο 

Λχρηα:   (23:00-07:00)   1 άηνκν 
8σξεο απαζρφιεζεο 

16 ψξεο 

Πάββαην - Θπξηαθή -Αξγίεο Ξξσί   07:00-15:00)   :3 άηνκα 
8σξεο απαζρφιεζεο 

48 ψξεο 

Απφγεπκα:   15:00-23:00)   2 
άηνκα  
8σξεο απαζρφιεζεο 

32 ψξεο 

Λχρηα:  (23:00-07:00)  1 άηνκν 
8σξεο απαζρφιεζεο 

16 ψξεο 

Θηίξην Τπραξγώο 
 

Θαζεκεξηλέο 
Γεπηέξα-Ξαξαζθεπή 

Ξξσί : 07:00-15:00   1 άηνκν 
8σξεο απαζρφιεζεο 

40 ψξεο 

 
Ρα σξάξηα εξγαζίαο είλαη ηα πξναλαθεξφκελα. Ρν λνζνθνκείν κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηα αλσηέξσ 
σξάξηα θαη ηα πφζηα εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 
5. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 
5.1. Ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή εκπεηξία (απνδεδεηγκέλε) ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαζαξηζκνχ λνζνθνκείσλ, παξφκνηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη κεγέζνπο (m 2 ). Ξξέπεη λα εγγπάηαη φηη, ε 
εξγαζία ζα εθηειείηαη κε πξνζνρή, επηκέιεηα θαη φηη ζα έρεη εθπαηδεχζεη ζρεηηθά ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζα 
είλαη ππεχζπλνο έλαληη ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ 
αλαηεζνχλ, γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο θαη γηα φιεο ηηο εκέξεο ηεο 
εβδνκάδνο. Ζ εκπεηξία λα απνδεηθλχεηαη κε βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ν  αλάδνρνο 
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα θάησζη πηζηνπνηεηηθά ζε ηζρχ: ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 
9001:2015- ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 14001:2015- ΔΙΝΡ ISO 45001:2018 ή ηπρφλ λέσλ εθδφζεσλ απηψλ, ή 
αληίζηνηρσλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ πξνηχπσλ. Ξξνο ηνύην πξνζθνκίδνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο  
ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλνπο νίθνπο αλαθέξνπλ ηα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε 
έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε ελ ιφγσ απαίηεζε πξέπεη λα πιεξνχηαη αζξνηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο 
έλσζεο ή απφ έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο απηήο.  



5.2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ παξαπάλσ ρψξσλ θαζεκεξηλά θαη ζχκθσλα κε ηα 
πξναλαθεξφκελα.  
5.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ,  νθηάσξεο  πελζήκεξεο απαζρφιεζεο κε 
ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο πεξεζηψλ γείαο πνπ λα απνδεηθλχεηαη.  Λα είλαη 
πγηέο , άξηζην ζην είδνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ λνζνθνκείνπ, ην νπνίν λα ηεξεί πηζηά ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Θξαηηθψλ Αξρψλ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ ,λα 
νκηιεί θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλελλφεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ νδεγηψλ. Λα 
θέξεη νκνηφκνξθε ελδπκαζία <<κε ηελ έλδεημε  Δμσηεξηθφ ζπλεξγείν θαζαξηφηεηαο>> ηελ νπνία λα 
αιιάδεη θαζεκεξηλά. Ζ ελδπκαζία λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, ην ρξψκα θαη ην ζρέδην λα ηπγράλεη ηεο 
έγθξηζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Λα κελ ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο 
θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη 
ζα θαηαηεζεί.  
5.4 Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο βάζεη 
ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη – επηζεσξείηαη. Γηα φζα δελ αλαγξάθνληαη ζηελ ζχκβαζε ηζρχνπλ φζα 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο Λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ 
αλαδφρνπ. 
5.5 Ν αλάδνρνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο 
θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο 
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ απνβιήησλ ηεο 
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ .  
5.6. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Λφκνπο ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή 
Λνκνζεζία) θαη ηηο δηαηάμεηο, γηα ακνηβέο , σξάξην εξγαζίαο , θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ, 
θφξσλ θ.ιπ. , ζα επζχλεηαη δε έλαληη ησλ Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην 
Γεκφζην , ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη ζε ηξίην. Ξαξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην 
δηθαίσκα ζην Λνζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδόρνπ 
σο εθπηώηνπ. 
5.7 . Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Θ.Α– ΡΔΑΚ ή 
ζε άιιν δεκφζην νξγαληζκφ. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ' φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 
έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα.  Ρν Λνζνθνκείν κπνξεί λα δεηήζεη νπνηεδήπνηε 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. Ρν λνζνθνκείν δελ 
ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγάδεηαη αλ δελ απνδεηθλχεηαη αζθαιηζκέλνο, ηνπ 
Δξγνιάβνπ ππνρξενπκέλνπ λα εθνδηάδεη ην Λνζνθνκείν κε ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. 
5.8.  Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ παξνρή ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ησλ λφκηκσλ αδεηψλ θαη αλαπαχζεσλ 
(repos) θαη ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηα θελά απφ απηέο, θαζψο θαη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή 
αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηνπ , γηα ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη 
ηνπ λνζνθνκείνπ.  
5.9. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε πεξίπησζε απεξγηψλ κέζσλ κεηαθνξάο (πρ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ , 
ηαμί ) λα εμαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξνζέξρεηαη ζηα πφζηα εξγαζίαο ηνπ θαλνληθά . 
5.10 Ν αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ζην Λνζνθνκείν νλνκαζηηθέο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 
ζα εκθαλίδνπλ φια ηα κηζζνινγηθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία Δζληθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγνιάβνπ, 
πνπ απαζρνιείηαη ζηελ Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ 
5.11. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηνπο θαλφλεο 
αζθάιηζεο θαη ππξαζθαιείαο ησλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ ζα δνζνχλ γηα ηελ θχιαμε ησλ 
πξαγκάησλ θαη ησλ πιηθψλ ηνπ. 
5.12. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ 
ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
5.13. Ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα 
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο  Κεζνινγγίνπ ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ. 



5.14. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη   πξφγξακκα εξγαζίαο (θαηά ηνπο φξνπο θεθ. 2.5.5)  
5.15 . Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη έλα (1) επφπηε/ηξηα φιεο ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ, γηα επίβιεςε ηνπ έξγνπ, ηήξεζε παξνπζίαο θαη σξαξίσλ πξνζσπηθνχ θαη επηθνηλσλία κε ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηνπ λνζνθνκείνπ ηνλ νπνίνλ ζα γλσζηνπνηεί ζην Λνζνθνκείν. Ν επφπηεο/ηξηα ηνπ ζπλεξγείνπ 
θαζαξηφηεηαο είλαη ην άηνκν πνπ δειψλεηαη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο κε πξσηλφ σξάξην θαζεκεξηλήο 
εξγάζηκεο εκέξαο  φκσο ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε εηνηκφηεηαο ηηο εκέξεο θαη ψξεο πνπ δελ 
εξγάδεηαη, γηα θάιπςε φπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθχςνπλ ηφζν ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ φζν θαη επάξθεηαο 
εξγαζηψλ. 
5.16 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία 
πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο (Γξ. Δπηζηαζίαο, Δπηηξνπή 
παξαιαβήο έξγνπ, Δπφπηξηα γείαο, ΛΔΙ.) ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ θαη ηελ Δ.Λ.Ι. Δάλ ν 
αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή 
πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη νη θάησζη πνηληθέο ξήηξεο:  
5.17 Ν αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην 
ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο πξνζσπηθνχ.  
5.18 Ν αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ Λνζνθνκείνπ, λα θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ πνπ 
θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα ζεκαίλεη γλψζε εθ 
κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ρψξσλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη 
θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα ή ππάξρεη 
εχινγε απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο. 
5.19 Πε πεξίπησζε πνπ ζα εκθαληζζεί έιιεηςε θαη δεηεζεί πιηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ ζα θξαηείηαη ην 
αλάινγν ηίκεκα απφ ηπρφλ πιεξσκέο ηηκνινγίσλ ηνπ αλαδφρνπ.  
5.20 Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο εξγαζίεο πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ 
ζε πνζνζηφ κέρξη ( 30% ) γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 
ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ηηκή ησλ 
πξνζζέησλ εξγαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή, ε νπνία δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο 
ε ππεξεζία κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ρψξνπο εθφζνλ δε ιεηηνπξγνχλ . 
5.21 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο Λνζειεπηηθήο 
Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ κε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  
5.22 Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη πνηληθή 
ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 10%, παξαθξαηνχκελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. Πε θάζε 
πεξίπησζε ην Λνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε δηαηχπσζε.  
5.23 Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηξφπνπ θαζαξηφηεηαο θαη ρξήζεο πιηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ 
ηελ Δ.Λ.Ι. ε νπνία ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ θάζε ππεχζπλν ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο 
Κεζνινγγίνπ (Γξ. Δπηζηαζίαο, Δπηηξνπή παξαιαβήο έξγνπ, Δπφπηε γείαο.), θαζψο θαη απφ ηνπο 
ππεχζπλνπο ηνπ αλάδνρνπ.  
5.24 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί έγγξαθα ζην απαζρνινχκελν  πξνζσπηθφ ηνπ φηη νπδεκία 
εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε έρνπλ κε  ηελ Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ 
5.25 Ν αλάδνρνο κέζσ ηνπ επφπηε ηνπ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ 
Ινηκψμεσλ θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ έξγνπ γηα θάζε λέν εξγαδφκελν ζην ρψξν. Ρν αξρείν βηβιηαξίσλ 
πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ην ηεξεί ν αλάδνρνο θαη αληίγξαθν ηνπο δίλεηαη ζηελ Δπηζθέπηξηα πγείαο ηνπ 
Λνζνθνκείνπ ε νπνία θαη ζα αζθεί ηνλ έιεγρν (ζρεηηθνί φξνη  ,( 2.5.9).  
5.26 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε θάζε βάξδηα λα δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα ηε 
ζσζηή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
5.27 Ρν λνζνθνκείν δελ ζα ηειεί ζε θακία απνιχησο λνκηθή ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ , νχηε 
ζα αλαιάβεη θακία έκκεζε ή άκεζε ππνρξέσζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηνλ αλάδνρν κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαη έλαληη ηνπ νπνίνπ ππεχζπλνο σο εξγνδφηεο ν 
αλάδνρνο θαη κφλν. Δπίζεο ε Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ δελ ζα θέξεη θακία αζηηθή ή πνηληθή 
επζχλε ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ιφγσ πιεκκεινχο θαζαξηφηεηαο ησλ εξγνιεπηηθά θαζνξηδφκελσλ 
ρψξσλ ( ε νπνία ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν) 



5.28 Ν αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο 
θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Λνζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξήζεο 
θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν.  
6. ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΑΓΝΣΝ  
6.1.  Νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεξγείνπ ζα ειέγρνληαη θαζεκεξηλά απφ ηελ εηδηθά πξνο ηνχην νξηζκέλε ηξηκειή 
επηηξνπή ηνπ λνζνθνκείνπ, ηεο νπνίαο ην έλα κέινο ππνρξεσηηθά ζα είλαη ν Δπφπηεο θαζαξηφηεηαο. Ζ 
επηηξνπή ζα ηεξεί βηβιίν θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο θαη ζην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεη 
εηδηθφ πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί 
δηθαηνινγεηηθφ πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ. Ξξνγελέζηεξα νη θιηληθέο –
ηκήκαηα ζα ρνξεγνχλ ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ έξγνπ ηεο θαζαξηφηεηαο ζρεηηθή βεβαίσζε επαξθνχο 
εθηέιεζεο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη ζέζε παξαηεξήζεσλ γηα ηπρφλ αλαθνξά ζε ειιείςεηο /ακέιεηα ζην 
έξγν θαζαξηζκνχ. Νη παξαηεξήζεηο ησλ θιηληθψλ /ηκεκάησλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή ε νπνία ζα ελεξγεί θαηά ηελ θξίζε ηεο ζε αλαθνξά ή εηζήγεζε ηπρφλ πξνζηίκνπ ζε ζπλεξγαζία 
κε ηελ Δπηηξνπή Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ. Ζ αλαθνξά παξαηεξήζεσλ κε παξάιιειε ζρεηηθή αλαθνξά 
ζηα πξνβιήκαηα, ζηηο ελέξγεηεο βειηίσζεο θαη ην απνηέιεζκα απηψλ, δελ απνηειεί ιφγν κε βεβαίσζεο 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη αλάινγεο 
παξαηεξήζεηο ην δε ζρεηηθφ ηηκνιφγην ηεο Δηαηξείαο πιεξψλεηαη θαλνληθά κε ηελ επηθχιαμε ηνπ φξνπ ηεο 
: 
i  Δπηβνιήο πξνζηίκνπ κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιφγσ ηπρφλ πξφθιεζεο δεκίαο ζε εμνπιηζκφ, 
ζε θηεξηαθέο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ζε πιηθά θαζψο ζε πξνζσπηθφ , αζζελή ή επηζθέπηε ζχκθσλα κε 

απνηίκεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. 
ii. Δπηβνιήο έθπησζεο απφ ηελ ζχκβαζε ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
(ζεκ. ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ην ακέζσο επφκελν ηεξαξρηθφ φξγαλν ηνπ 
Φνξέα) κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ ηξείο (3) παξαβάζεηο θαη αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ζηνπο επφκελνπο κεηνδφηεο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε έιιεηςεο κεηνδφηε ην λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε 
απεπζείαο αλάζεζε ζε έηεξα εηαηξεία , ε δε δεκία εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζ΄ φιν ην ινηπφ δηάζηεκα 
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ηπρφλ ππνρξεσηηθψλ παξαηάζεσλ απηήο (ζεκ. βάζεη δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο) 
ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν κε ηζφπνζε έθπησζε ηεο εγγπεηηθήο θαη εθφζνλ δελ επαξθεί ππνρξενχηαη λα 
θαηαβάιεη ηελ ινηπή δηαθνξά ε νπνία απνηειεί δεζκεπηηθφ δηθαίσκα ηνπ Λνζνθνκείνπ. Πε πεξίπησζε 
άξλεζεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο, ην Λνζνθνκείν ηε ζπκςεθίδεη κε εθθξεκή 
ηηκνιφγηα ή αλ δελ ππάξρνπλ πξνβαίλεη ζηελ δηθαζηηθή δηεθδίθεζεο ηεο. Δπηπξφζζεηα κε ηελ ηπρφλ 
ππνγξαθή ζχκβαζεο ζπλνκνινγνχληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 218 Λφκνπ 4412/2016 «Ξνηληθέο 
ξήηξεο».  
6.2 Έιεγρνο κπνξεί λα δηελεξγεζεί ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε απφ ηελ Δ.Λ.Ι. ηνπ Λνζνθνκείνπ, απφ 
κέινο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ , απφ ην Ξξντζηάκελν Δπηζηαζίαο θαη ηνλ Δπφπηε Γεκφζηαο γείαο 
Νη αλσηέξσ έιεγρνη είλαη αλεμάξηεηνη ηνπ ειέγρνπ πνπ ελεξγείηαη απφ ηελ πγεηνλνκηθή ππεξεζία ή 
άιιεο θξαηηθέο αξρέο απηεπαγγέιησο. 
6.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ αλσηέξσ έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ ηνλ 
αζθνχλ 
7.ΔΗΓΗΘΝΠ ΝΟΝΠ 
Ρν Λνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθόςεη κνλνκεξώο ηελ ζύκβαζε ρσξίο θακηά 

ππνρξέσζε έλαληη ηνπ Αλαδόρνπ εθ όζνλ νη αλάγθεο ηνπ ζε πξνζσπηθό θαιπθηνύλ κε 

πξνζιήςεηο ε ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά ην ζέκα, από ην πνπξγείν γείαο ή εθ όζνλ ην 

παξερόκελν έξγν θξηζεί από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην όηη δελ είλαη ελδεδεηγκέλν. 

8. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή θαη πεξηερόκελν:  

 

Λφκνο 3863-2010 Άξζξν 68 Ππκβάζεηο εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 
8.1. Όηαλ ην Γεκφζην, ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Λ.Ξ.Γ.Γ), νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.), νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, αλαζέηνπλ ή πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ γηα παξνρή ππεξεζηψλ, θαζαξηζκνχ ή 



θχιαμεο, νθείινπλ λα δεηνχλ απφ ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο (εξγνιάβνη) 
λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηφο ησλ άιισλ, ηα εμήο: 
α) Ρνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. 
β) Ρηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο. 
γ) Ρε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 
δ) Ρν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο απνδνρέο απηψλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ.  
ε) Ρν χςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά 
. ζη) Ρα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνχ αλά άηνκν, φηαλ πξφθεηηαη γηα θαζαξηζκφ ρψξσλ. Νη εηαηξείεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θχιαμεο (εξγνιάβνη) πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, λα εμεηδηθεχνπλ ζε 
ρσξηζηφ θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. 
Πηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εχινγν πνζνζηφ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο παξνρήο ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπο, 
ησλ αλαιψζηκσλ, 
ηνπ εξγνιαβηθνχ ηνπο θέξδνπο  
θαη ησλ λφκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ 
. Δπηπξνζζέησο, νθείινπλ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη. 
8.2. Πηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηνπλ νη ππεξεζίεο, νη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ηνπο 
εξγνιάβνπο, πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία α΄ έσο ζη΄ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη εηδηθφο 
φξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο 34 
πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. Όηαλ δελ 
αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη φξνη, ε ζχκβαζε αθπξψλεηαη θαη απνξξίπηεηαη ε δαπάλε 
πιεξσκήο. 
8.3 Ρν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ Ξαξφληνο Άξζξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο πεξεζίαο  ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Β’. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. 

Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ 

ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 

                               8.4 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 

3863 / 2010, (ΦΔΘ  Α΄ 115  / 15-7-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ 4144/2013, επί 

πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θχξην θάθειν  θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο ζηνηρεία: 

  



Α/Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΠΡΝΗΣΔΗΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 
ΑΡΝΚΥΛ 
(*1) 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 
ΘΑΡΑ 
ΑΡΝΚΝ 

ΚΖΛΗΑΗΑ 
ΓΑΞΑΛΖ 
ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 
ΓΑΞΑΛΖ 

1.  

Κηθηέο απνδνρέο 
πξνζσπηθνχ 
(θαζαξηζηέο–ζηξηεο θαη 
επφπηεο)  

    

2.  
Δηζθνξέο ΗΘΑ 
εξγνδφηνπ 

    

3.  

Θφζηνο επηδφκαηνο 
αδείαο 
(πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 

    

4.  

Θφζηνο δψξσλ Ξάζρα 
- Σξηζηνπγέλλσλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε) 

    

5.  

Δπηπιένλ θφζηνο 
Θπξηαθψλ-Αξγηψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε)  6σξεο 
απαζρφιεζεο 

    

6.  

Δπηπιένλ θφζηνο 
λπρηεξηλψλ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη εηζθνξψλ ΗΘΑ ηνπ 
εξγνδφηε)  6σξεο θαη 
4σξεο απαζρφιεζεο, 
φπσο ζην άξζξν 26 
δεηείηαη 

    

7.  

Θφζηνο 
αληηθαηαζηαηψλ 
εξγαδνκέλσλ ζε 
θαλνληθή άδεηα 

    

8.  

Θφζηνο εξγαιείσλ θαη 
κεραλεκάησλ 
θαζαξηζκνχ 
(απνζβέζεηο, βιάβεο, 
ζπληήξεζε) 

    

9.  

Θφζηνο δηνηθεηηθήο 
ππνζηήξημεο, 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
αζθάιεηαο  & πγηεηλήο 
(ΚΑΞ), ινηπά έμνδα 

    

10.  

ΙΝΗΞΑ ΔΜΝΓΑ (Λα 
αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά 
θαη λα ηεθκεξησζνχλ 
θαηά ηελ θξίζε θάζε 
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

 

   

    ΠΛΝΙΗΘΝ ΠΛΝΙΗΘΝ  



 

 
  

ΚΖΛΗΑΗΝ 
ΘΔΟΓΝΠ 
 

ΘΔΟΓΝΠ  
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ  1

 

ΚΖΛΑ) 

11.  Δξγνιαβηθφ θέξδνο   

  

 ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ 
ΤΝΠ 
ΛΝΚΗΚΥΛ 
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 

ΠΛΝΙΗΘΝ   ΤΝΠ 
ΛΝΚΗΚΥΛ 
ΘΟΑΡΖΠΔΥΛ 
(ΚΖΛΗΑΗΝ  Σ 
1ΚΖΛΑ) 

12.  Λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηεο αμίαο ηηκνινγίνπ   

  

 ΠΛΝΙΗΘΝ 
ΚΖΛΗΑΗΝ 
ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ 
ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
 

ΠΛΝΙΗΘΝ   
ΡΗΚΖΚΑ ΓΗΑ ΡΝ 
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
(ΚΖΛΗΑΗΝ Σ 
1ΚΖΛΑ) 

13.  ΠΛΝΙΑ ΘΑΘΑΟΥΛ ΑΜΗΥΛ (άλεπ Φ.Ξ.Α.)   

14.  ΠΛΝΙΑ ΑΜΗΥΛ (κε Φ.Ξ.Α.)   



 
 
 
* Πεκείσζε 1 : Υο Αξηζκφο Αηφκσλ πξνζδηνξίδεηαη ην Ξιήζνο Δξγαδνκέλσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αηφκσλ ξεπφ) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηνχκελεο εξγαηνψξεο θαη είλαη θνζηνινγηθά ηζνδχλακν θαη 
εθθξαζκέλν ζε άηνκα  απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ην εκεξήζην πξφγξακκα. 

 
 
Ν παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) απφ ηνπο ππνςήθηνπο 
αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή Λνκνζεζία επί πνηλή 
απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο επηθπξσκέλα 
θσηναληίγξαθα ηεο πξναλαθεξφκελεο Λνκνζεζίαο. Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ 
πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο-κέζνδνο 
ππνινγηζκνχ-πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο. 
Ξξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο Λνκνζεζίαο 
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ 
ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο 
πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ 
αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 
Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο 
είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν  ν νπνίνο θαη νθείιεη λα  εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ 
δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε γηα ην Λνζνθνκείν. 
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