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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

υνήλθε την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα, η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 

προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών καθαριότητας, που ορίσθηκε με την 87/03-

03-2016 απόφαση του Διοικητή του Γ. Ν . Ανατολικής Αχαΐας. 
την συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

 

1. τρούζα Παρασκευή 

2. Αλεξοπούλου Κανέλλα 

3. Σσαντίνη Αγγελική 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Σην υπ’ αριθμ. 68/14-12-2015 Εγκύκλιο της ΕΠΤ αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών 

προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί δυνάμει των αποφάσεων της 

Ολομέλειας της ΕΠΤ που ελήφθησαν κατά την υπ΄αριθμ. 65/17-7-2015/21-07-2015 συνεδρίαση της 

(θέμα 1) και την υπ’ αριθμ. 67/19-11-2015/24-11-2015 συνεδρίαση της (θέμα 1). 

2. Σην υπ’ αριθμ. 71/13-01-2016 συνεδρίαση της ΕΠΤ με θέμα «Οδηγία για την αιτιολογία των 

τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, την επίσπευση εκπόνησης τους και τη δημοσιότητα τους 

σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΠΤ» 

        Ξεκίνησε διάλογο επί των απαιτούμενων από την οδηγία στοιχείων: 

α) Σου υλικού που της παραδόθηκε από το Γρ. Προμηθειών (τεχνικές προδιαγραφές του Γ.Ν 

Ανατολικής Αχαϊας, που είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 8/25-05-2010 Απόφαση της Ολομέλειας 

της ΕΠΤ, καθώς επίσης και τις πρότυπες προδιαγραφές των υπηρεσιών καθαριότητας που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 29/21-03-2014 θέμα 2 Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΠΤ και είχαν 

αποσταλεί προς χρήση στα Νοσοκομεία).  

Β) Σις παραδοχές της επιστήμης 

δ) Σην εμπειρία 

ε) Συχόν κοινωνικές απαιτήσεις 

στ) Σα αποτελέσματα της διαβούλευσης, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν διέθετε τεχνικές 

προδιαγραφές και πρότυπα προμηθευτών, καθώς δεν κατατέθηκε οποιαδήποτε πρόταση μετά 

την αριθμ. 1911/29-02-2016 ανακοίνωση του Γρ. Προμηθειών. 
        τα πλαίσια των αναγκών του Γ.Ν Ανατολικής Αχαϊας (Ο.Μ ΑΙΓΙΟΤ-Α.Ο.Μ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ) και 

μετά από συζήτηση των μελών της επιτροπής με τον Τπεύθυνο Επιστασίας, καθώς και με την 

Τπεύθυνη της Επιτροπής ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, διαπιστώθηκε ότι ουδέποτε έχει 

προκύψει κάποιο πρόβλημα στα πλαίσια της προκήρυξης των υπηρεσιών καθαριότητας αφού η 

συμμετοχή ήταν ανέκαθεν αυξημένη και χωρίς ενστάσεις περί ύπαρξης προδιαγραφών που 

εμποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. 

          Οι υπηρεσίες καθαριότητας χαρακτηρίζονται υψηλής σημασίας για τις Νοσηλευτικές 

Μονάδες που μπορεί στο στάδιο της διακήρυξης να μην εντοπίζονται προβλήματα, παρόλα αυτά 

στην εφαρμογή των όρων της διακήρυξης με την υπογραφή της σύμβασης εντοπίζονται 

προβλήματα όπως έλλειψη χαρτικών, σάκων απορριμμάτων και λοιπών προϊόντων καθαρισμού 

από την ανάδοχο εταιρεία. Ως εκ τούτου η επιτροπή από κοινού θεώρησε σκόπιμο και αναγκαίο 

να προχωρήσει στην εφαρμογή της υπ’ αριθμ.13/10-03-2016 κατευθυντήριας οδηγίας της 

ΕΑΑΔΗΤ, περί προσθήκης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής καθώς και ελέγχου καταλληλότητας 

ειδικά σε οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Η απόδειξη περί επαρκών οικονομικών και 

χρηματοοικονομικών πόρων από τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή 



εκτέλεση της σύμβασης αποφασίσθηκε από την επιτροπή να γίνει με την κατάθεση ισολογισμών 

των 3 τελευταίων ετών, ή στην περίπτωση που δεν τηρεί Ισολογισμούς να κατατεθούν τα Ε3 περί 

του ύψους κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου των τελευταίων τριών ετών πριν το διαγωνισμό.   

Επί ποινή αποκλεισμού οι ισολογισμοί-Ε3 θα πρέπει να καλύπτουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

του διαγωνισμού. Σονίζεται ωστόσο ότι σε περίπτωση που μία επιχείρηση λειτουργεί για λιγότερο 

της τριετίας χρονικό διάστημα δεν θα αποκλείεται αλλά θα προσκομίζει αναλόγως τα έτη που 

λειτουργεί (απόφαση ΣΕ 207/2011).  

          Επιπλέον η ύπαρξη τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων προτείνεται από την επιτροπή 

να εξασφαλιστεί με την προσκόμιση: 

1.  Καταλόγου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας την τελευταία τριετία με το ποσό, την 

ημερομηνία καθώς και τα στοιχεία του Αναθέτων (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) με σχετικές 

βεβαιώσεις. 

2.  Επιπλέον η περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική  

3. Καθώς επίσης και η δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 

εργολήπτη. 

     υνοψίζοντας η επιτροπή θεωρεί σημαντικό να επισημάνει ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να 

γνωρίζει και να τηρεί την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την διαχείριση των νοσοκομειακών 

απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφέρεται η ΚΤΑ 146163/2012, ΥΕΚ 1537/Β/2012), καθώς η συλλογή 

και η συσκευασία των επικίνδυνων απορριμμάτων θα γίνεται από το συνεργείο καθαρισμού με 

πλήρη ευθύνη. 

Η επιτροπή ολοκληρώνοντας την συνεδρίαση της διαμόρφωσε τις επισυναπτόμενες τεχνικές 

προδιαγραφές, τις οποίες αφού υπέγραψε παρέδωσε στο Γρ. Προμηθειών.  

  

1. τρούζα Παρασκευή 

2. Αλεξοπούλου Κανέλλα 

3. Σσαντίνη Αγγελική 

 


