
 

ΠΙΝΑΚΑ 1     ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

α/α ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΧΝΟΣΗΣΑ 

1 
κοφπιςµα - ςφουγγάριςµα δαπζδων, 
καλάµων αςκενϊν και W/C, υγρό ξεςκόνιςμα 

Κακθμερινά τουλάχιςτον μία φορά ςε κάκε βάρδια 

2 
Βεράντεσ-ξθρό ςκοφπιςµα-ςφουγγάριςµα 
δαπζδων 

Κάκε εβδομάδα 

3 Κοινόχρθςτα WC 
2 φορζσ ανά βάρδια (πιο ςυχνά ςτα Σ.Ε.Ι. και ςτα 
Σ.Ε.Π.) 

4 Πλαςτικά δάπεδα-γυάλιςµα  Μθνιαία 

5 Πλαςτικά δάπεδα-αντικατάςταςθ παρκετίνθ Όταν κρικεί απαραίτθτο 

6 Αποκομιδι Απορριμμάτων 
Κακθμερινά, τουλάχιςτον δφο φορζσ ςτθν πρωινι 
βάρδια και μια φορά το απόγευμα, ςυχνότερα ςε 
Μονάδεσ, Χειρουργεία, Εργαςτιρια. 

7 

Κακαριότθτα-απολφμανςθ καλάμων 
αςκενϊν (box), Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-ΚΔΧ), 
ςκοφπιςμα, ςφουγγάριςμα, αποκομιδι, 
απορριμμάτων 

Κακθμερινά δφο φορζσ το πρωί και δφο φορζσ το 
απόγευμα και ςε κάκε νζο αςκενι 

8 Η/Μ χϊροι-τοφνελ (ςυνοδεία τεχνικοφ) Κάκε τετράμθνο 

9 
Κοινόχρθςτοι χϊροι, κλιμακοςτάςια, 
αςανςζρ 

Κακθμερινά  

10 Εξωτερικοί χϊροι ειςόδων Κακθμερινά  

11 Κλινικζσ που λειτουργοφν Κακθμερινά  

12 Χϊροι που δεν λειτουργοφν  φμφωνα με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 2  Εκτιμώμενεσ ποςότητεσ ειδών ατομικήσ υγιεινήσ για τισ ανάγκεσ των αςθενών, των 
επιςκεπτών και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΕΚΣΙΜΗΗ 

ΕΣΟΤ 

Χαρτί Τγείασ  

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

ΡΟΛΟ 
10.000 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 

Χαρτί κουηίνασ 

(Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ υδατοδιαλυτόσ μθ 
ανακυκλϊμενοσ 320 gr, 30gr ανά φφλλο, 2 κιλϊν).  

ΡΟΛΟ 
1.000 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 

Χλϊριο οικιακό : 5% τουλάχιςτον, απορριπαντικό υψθλισ Φιάλεσ 2 λιτ. 90 ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 



εκκακαριςτικισ δράςθσ, χωρίσ ζντονο άρωμα 

Κρεμοςάπουνο 

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

ΛΙΣΡΟ 
1.000 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 

 


