
ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ 

ΥΩΡΩΝ  ΣΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, ΣΗ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ. 

 

Οη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο παξνύζαο απνηεινύλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ππεξεζίαο πνπ απαηηνύληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξόπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε 

πξνο απηνύο ζπλεπάγεηαη απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο. 

 

ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ θαη όπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο 

ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνύκελσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ίζσο λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά 

ζπγθεθξηκέλα πξντόληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ηα δεηνύκελα πξντόληα/ππεξεζίεο 

είλαη απιώο αληίζηνηρα ή ηζνδύλακα ησλ ελδεηθηηθώο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο 

κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηώλνληαο κε ηνλ θαιύηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξόπν ηελ 

αληηζηνηρία) 

 

 

Άρθρο 1. 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο ανάδοτος αναλαμβάνει ηην καθαριόηηηα και ηην απολύμανζη ηων κηιριακών εγκαηαζηάζεων 

και ηων εν γένει τώρων ηης Νοζηλεσηικής Μονάδας Αιγίοσ , Καλαβρύηων ηοσ Κένηρων Τγείας 

Ακράηας και ηων δεκαεθηά (17) Περιθερειακών Ιαηρείων περιοτής εσθύνης ηοσς , ζύμθωνα με 

ηοσς παρακάηω πίνακες,  σπό ηοσς παρακάηω όροσς και προϋποθέζεις. 

 

ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΩΡΟ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ 5.500 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

2.500 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΥΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ  

ΚΣΗΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ (ΟΛΟΗ ΟΗ ΥΩΡΟΗ) 

 ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ  ΥΩΡΟΗ 

 Λοσηρά – Σοσαλέηες 

 Γιάδρομοι  (Τπόγεια έως 3ο όροθο) 

 Αίθοσζες αναμονής ζε όλοσς ηοσς τώροσς  

 κάλες  (Τπόγεια έως 3ο όροθο) 

 Περιβάλλον τώρος ηων ειζόδων 

 Βεράνηες 

 Ανελκσζηήρες 

  

2
ο
 ΤΠΟΓΔΗΟ 

1. ΝΔΚΡΟΣΟΜΔΗΟ 

2. ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ 

3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΡΑΦΔΗΑ-ΤΝΔΡΓΔΗΑ 

4. ΥΩΡΟΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

5. ΗΓΔΡΩΣΖΡΗΟ 

6. ΥΩΡΟ ΩΜΑΣΔΗΟΤ 

7. ΑΠΟΘΖΚΔ 

 

1
ο
 ΤΠΟΓΔΗΟ 

1. ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

2. ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 

3. ΚΟΤΕΗΝΔ-ΜΑΓΔΗΡΗΑ-ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ ΗΑΣΡΩΝ 

4. ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ 

5. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ 

6. ΑΠΟΘΖΚΖ ΗΜΑΣΗΜΟΤ-ΑΠΟΘΖΚΔ 

7. ΓΩΜΑΣΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΑ 

8. ΑΡΥΔΗΟ ΑΘΔΝΩΝ 

9. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΟΤ 

10. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΛΗΚΟΤ 

11. ΑΗΘΟΤΑ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩΝ 

 

ΗΟΓΔΗΟ 

1. ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

2. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ  

3. ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ  

4. ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

5. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 

6. ΤΠΔΡΖΥΟΗ 

7. ΥΩΡΟ ΑΞΟΝΗΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 

 

1ος ΟΡΟΦΟ 

1. ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ 

2. ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ-ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ-ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ (ΟΛΟΗ ΟΗ ΥΩΡΟΗ) 

 

2
ος

 ΟΡΟΦΟ 

1. ΑΠΟΣΔΗΡΩΖ 

2. ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΟ (ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ-ΗΑΣΡΔΗΑ) 

3. ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ 

4. ΓΩΜΑΣΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΑ 

5. ΑΠΟΘΖΚΔ 

 

3
ος

 ΟΡΟΦΟ 



1. ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ (ΟΛΟΗ ΟΗ ΥΩΡΟΗ) 

 

 

 

ΥΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

 

ΚΣΗΡΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ (ΟΛΟΗ ΟΗ ΥΩΡΟΗ) 

 ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ  ΥΩΡΟΗ 

 Λοσηρά – Σοσαλέηες 

 Γιάδρομοι  (Τπόγεια έως 3ο όροθο) 

 Αίθοσζες αναμονής ζε όλοσς ηοσς τώροσς  

 κάλες  (Τπόγεια έως 3ο όροθο) 

 Περιβάλλον τώρος ηων ειζόδων 

 Βεράνηες 

 Ανελκσζηήρες 

 

 

 ΤΠΟΓΔΗΟ 

1. ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

2. ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ 

3. ΝΔΚΡΟΣΟΜΔΗΟ 

4. ΚΟΤΕΗΝΔ-ΜΑΓΔΗΡΗΑ 

5. ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ 

6. ΗΜΑΣΗΜΟ 

7. ΑΠΟΘΖΚΔ 

 

ΗΟΓΔΗΟ 

1. ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

2. ΔΞΩΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ 

3. ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ  

 

1
ος

 ΟΡΟΦΟ 

1. ΓΩΜΑΣΗΑ ΔΦΖΜΔΡΗΑ ΗΑΣΡΩΝ 

 

   

 

 

 
Δπηπιένλ κε ρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα απαζρνιείηαη ηηο θαζεκεξηλέο έλαο εξγάηεο άξξελ θαηά 

πξνηίκεζε, ν νπνίνο ζα παξεπξίζθεηαη ζηε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αηγίνπ(εθόζνλ ρξεηαζηεί θαη ζην ΚΤ 

κέγηζην 5εκέξεο ην ρξόλν) από 08:30 π.κ. έσο 14:30 κ.κ. θαη ζα εθηειεί εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ 

ππνδεηθλύνπλ νη ππεύζπλνη (θαζαξηόηεηα εμσηεξηθνύ ρώξνπ – ζπκκάδεκα δηαδξόκσλ- κεηαθνξά θπηίσλ 

θαη όηη άιιν απαηηεζεί γηα ηελ εύξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο 

εξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ ζα αλαθέξεηαη ζην αξκόδην γξαθείν επηζηαζίαο από όπνπ ζα ιακβάλεη 

εληνιέο θαη νδεγίεο. 

 

 

 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ  

 Η θαηαλνκή ηεο απαζρόιεζεο ζα γίλεηαη από ην ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΠΙΣΑΙΑ, ην νπνίν ζα επηβιέπεη θαη ζα 

ειέγρεη όιεο ηηο εξγαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν. Σν εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ηνπ ζπλεξγείνπ ζα 

ζπληάζζεηαη από ηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν, βάζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα πξνζθνκηζζεί από ηνλ εξγνιάβν θαζαξηόηεηαο θαη ζα αιιάδεη κόλν κε δηθή ηνπ 

εληνιή, θαηαλέκνληαο ην πξνζσπηθό ζε βάξδηεο ζύκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

 



 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΒΡΑΓΤ Κ-ΑΡΓΙΔ 

ΑΙΓΙΟ 5 2 1 2ΠΡΩΙ+2ΑΠΟΓΔΤΜΑ+1ΒΡΑΓΤ 

Ο ανάδοτος θα αναλάβει ηον ζσζηημαηικό καθημερινό καθαριζμό όλων ηων εζωηερικών τώρων 

ηης Νοζηλεσηικής Μονάδας Αιγίοσ, ζσνολικής επιθάνειας 5.500,00 m
2
, καθ΄όλο ηο 24ωρο, όλες ηις 

ημέρες ηοσ έηοσς και τρόνοσ ιζτύος ηης ζσμβάζεως.  

 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

 

 ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΒΡΑΓΤ Κ-ΑΡΓΙΔ 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ 1 1  1ΠΡΩΙ+1ΑΠΟΓΔΤΜΑ 

 

 

 

 ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΩΝ 

 

Ο ππεύζπλνο γηα ηελ επηζηαζία ηνπ ΚΤΑ ζα επηβιέπεη θαη ζα ειέγρεη όιεο ηηο εξγαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ εξγνιάβν. Σν εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ηνπ ζπλεξγείνπ ζα ζπληάζζεηαη από ηνλ αλάδνρν ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεύζπλν επηζηαζίαο βάζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα πξνζθνκηζζεί 

από ηνλ εξγνιάβν θαζαξηόηεηαο θαη ζα αιιάδεη κόλν κε δηθή ηνπ εληνιή, θαηαλέκνληαο ην πξνζσπηθό ζε 

βάξδηεο ζύκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ΚΤΑ. 

 

 

 

 

Άρθρο 2. 

                 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 
Σα πιηθά θαζαξηόηεηνο βαξύλνπλ ηνλ εξγνιάβν. Γεληθόο θαζαξηζκόο ηδακηώλ, ηνίρσλ, δαπέδσλ θαζώο 

θαη παξθέ ζα γίλεηαη δύν θνξέο ηνλ ρξόλν ζε ρώξνπο θαη ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ζα θαζνξίδνληαη 

από ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο. 

Παξθέ ζα γίλεηαη κία θνξά ην ηξίκελν ζε ρώξνπο πνπ ζα θαζνξίδνληαη από ην Γξαθείν Δπηζηαζίαο. 

Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ από ηηο θιηληθέο θαη ηα ηκήκα θαη κεηαθνξάο ηνπο ζηνλ θεληξηθό ρώξν 

ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο ην 24σξν θαη αλαιόγσο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο 

θάζε ρώξνπ. 

Σνπνζέηεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηα εηδηθά CONTAINERS θαη θαζαξηζκόο όισλ ησλ ρώξσλ 

ζπγθέληξσζεο απνξξηκκάησλ (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ) θαη ησλ  CONTAINERS, ηνπιάρηζηνλ (1) 

θνξά εκεξεζίσο. 

Ο εξγνιάβνο ζα ζπκβάιιεη κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ζην ζσζηό δηαρσξηζκό ησλ απνξξηκκάησλ ζε θνηλά 

θαη κνιπζκαηηθά. 

Μεηαθνξά ησλ κνιπζκαηηθώλ απνξξηκκάησλ από ηηο θιηληθέο θαη ηα ηκήκαηα ζην εηδηθό ςπγείν. 

Οξζή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ, ώζηε λα ππάξρεη θάιπςε θαη νπζηαζηηθή θαζαξηόηεηα όισλ ησλ 

θιηληθώλ θαη ησλ ρώξσλ θαηά ηα απνγεπκαηηλά θαη λπρηεξηλά. 

Γεληθόο θαζαξηζκόο ησλ καγεηξείσλ κεηά από θάζε εξγαζία απεληόκσζεο, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 



Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηόηεηαο ζα εξγάδεηαη κε θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο θαη λα 

νκηιεί Διιεληθά ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπλελλόεζε κε αξκόδηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα 

ππαθνύεη ζηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ. 

Υξήζε ππνρξεσηηθά θαξνηζηώλ κε δηπιό θάδν, έηζη ώζηε λα εθαξκόδεηαη ¨Σερληθή ησλ δπν θάδσλ¨ θαηά 

ηνλ θαζαξηζκό. 

Υξήζε θαηάιιεισλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ, θαηά ρώξν θαη ρξήζε, απνξξππαληηθώλ ή άιισλ ρεκηθώλ, ηα 

νπνία ζα είλαη εγθεθξηκέλα από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο ώζηε λα γίλεηαη πιήξεο θαη ζσζηόο 

θαζαξηζκόο. 

Σνπιάρηζηνλ 8-10 θνξέο εκεξεζίσο θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε κε εληζρπκέλν πγξό απνξξππαληηθό 

ησλ W.C. θαη πιύζηκν ινηπώλ εηδώλ πγηεηλήο θαη ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθώλ αξσκαηηθώλ ρώξνπ. 

ρνιαζηηθό πιύζηκν θαζεκεξηλά ζπξώλ, πόκνισλ, παξαζύξσλ θαη πξεβαδηώλ. 

Πιύζηκν ηνίρσλ, επίπισλ, ςπθηώλ θαη θσηηζηηθώλ, Γξαθείσλ-Βηβιηνζεθώλ. 

Καζαξηζκόο θσηαγσγώλ, ςεπδνξνθώλ, παινπηλάθσλ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά). 

Σνπιάρηζηνλ 2 θνξέο εκεξεζίσο γεληθό θαζάξηζκα ησλ αλειθπζηήξσλ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε 

εηδηθά απνξξππαληηθά. 

ρνιαζηηθόο θαζαξηζκόο θαζεκεξηλά ησλ θιηκαθνζηαζίσλ (ζθάιεο, πιαηύζθαια, θνππαζηέο, πόξηεο) 

εζσηεξηθώλ-εμσηεξηθώλ θαη θαζαξηζκόο ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

Καζαξηζκόο ησλ θεληξηθώλ εηζόδσλ ηνπιάρηζηνλ 5 θνξέο εκεξεζίσο θαη θαζεκεξηλό πιύζηκν ησλ 

ηαπέησλ εηζόδσλ θαη αλειθπζηήξσλ. 

Αληηθαηάζηαζε-ζπκπιήξσζε ράξηνπ πγείαο, ρεηξνπεηζεηώλ, ζαπνπληνύ. 

Ιδηαίηεξνο θαη νπζηαζηηθόο θαζαξηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ απαζρόιεζε αλαιόγνπ 

ησλ ρώξσλ αξηζκνύ θαζαξηζηξηώλ γηα ην πξσί, ην απόγεπκα θαη ηα αββαηνθύξηαθα. ηα θαζήθνληα 

ησλ θαζαξηζηξηώλ ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη θαη ν θαζαξηζκόο πάγθσλ θαη εμνπιηζκνύ (ζηαηώ, δίζθνπο, 

ιεθάλεο, κπσι πιαζηηθά-γπάιηλα κπνπθάιηα, θνκνδίλα, ληνπιάπεο, ληνπιαπάθηα, ςπγεία θ.ι.π.) ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ. 

Σαθηηθόο θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ ησλ πιπληεξίσλ θαη ηνπ δηαδξόκνπ πιπληεξίσλ καγεηξείσλ. 

ηξώζηκν ησλ θξεβαηηώλ θαη θαζαξηζκόο ησλ δσκαηίσλ ησλ ηαηξώλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρόλ πξνμελεζεί από εξγαηηθό αηύρεκα 

ζην πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί. Σν πξνζσπηθό πνπ απαζρνιείηαη ζην θαζαξηζκό ζα πξέπεη κε επζύλε ηνπ 

λα είλαη εκβνιηαζκέλν γηα ηελ Ηπαηίηηδα Β. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζύλε γηα 

θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νηνπδήπνηε κηζζσηνύ ηνπ αλαδόρνπ ε ππνρξέσζή ηνπ εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ 

θαηαβνιή ηεο θαηά κήλα ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ. 

Λόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηαο, πνπ παξνπζηάδεη ν θάζε ρώξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηνπ ηεξώληαο απαξαηηήησο θαη απαξεθιήησο ηηο νδεγίεο θαη ηα 

πξσηόθνιια ηεο Δπηηξνπήο Δλδνλνζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ ηζρύνπλ κέρξη 

ζήκεξα ή ζα εθδνζνύλ ζην κέιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 

Να δηαζέηεη όια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα (πιπζίκαηνο θαη ζηεγλώκαηνο δαπέδσλ, γπαιίζκαηνο δαπέδσλ, 

θαζαξηζκνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θ.ι.π.) ζθεύε ηα νπνία ζα βξίζθνληαη κόληκα θαη ζα ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζην Ννζνθνκείν από ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ θαη ζε ρώξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε αξκόδηα ππεξεζία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Να δηαζέηεη κεραλήκαηα θαη ζθεύε ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηόζν από άπνςε ιεηηνπξγίαο όζν θαη από 

εκθάληζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε ειηθία όισλ ησλ κεραλεκάησλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε ησλ (5) 

εηώλ. 

Να αληηθαζηζηά ακέζσο ηα κεραλήκαηα ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο έηζη ώζηε λα είλαη απξόζθνπηε ε 

εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ. 



Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί όινπο ηνπο όξνπο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο ζην ρώξν ηνπ 

ρώξν πνπ ζα ηνπ δνζεί από ην Ννζνθνκείν γηα ηελ θύιαμε ησλ πξαγκάησλ θαη πιηθώλ ηνπ. 

Καζεκεξηλόο θαζαξηζκόο όισλ ησλ πεδνδξνκίσλ θαη θαζεκεξηλό άδεηαζκα όισλ ησλ ππαίζξησλ θάδσλ 

αλαθύθισζεο.  

Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη από ην αξκόδην  γξαθείν επηζηαζίαο θαη από ηνλ επόπηε Γεκόζηαο Τγείαο ζηα 

πιαίζηα αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

Σα εξγαιεία – κεραλέο, πιηθά θαη είδε θαζαξηόηεηαο βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, εθηόο από ηα 

παξαθάησ ηα νπνία ζα ρνξεγνύληαη από ην Ννζνθνκείν θαη ζα βαξύλνπλ ην Ίδξπκα. 

απνύληα –Δηδηθά Απνιπκαληηθά. 

Υεηξνπεηζέηεο 

Υαξηηά Τγείαο 

αθνύιεο καύξεο 

αθνύιεο θίηξηλεο 

Η δπλαηόηεηα ζην Ννζνθνκείν λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ή θαη ηελ απόιπζή ηνπ 

αλ δελ ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά θαη αλ δελ ππαθνύεη ζηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

Σν αξκόδην γξαθείν Δπηζηαζίαο ζα έρεη θαζνξηζηηθό ιόγν ζηνλ θαηακεξηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σν πξνζσπηθό κε κέξηκλα ηνπ εξγνιάβνπ νθείιεη λα γλσξίδεη ηα ππεύζπλα όξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(Δπηζηαζία, Δπόπηε Γεκόζηαο Τγείαο, Δπηηξνπή ελδνλνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ)θαη λα ππαθνύεη ζηηο 

ππνδείμεηο απηώλ. 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ –ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

 

Αθαίξεζε από ηηο επηθάλεηεο πνπ πξόθεηηαη λα απνιπκαλζνύλ (δάπεδν θ.ι.π.) όισλ ησλ νξγαληθώλ πιώλ 

θαη ζθνππηδηώλ, εθηόο ησλ βηνινγηθώλ πγξώλ (αίκα, νύξα θ.ι.π.). Σν ζθνύπηζκα ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

βξεγκέλεο ζπκβαηηθήο ζθνύπαο, ώζηε λα κελ ζεθώλεηαη ζθόλε ή κε ειεθηξηθή ζθνύπα. ηα βηνινγηθά 

πγξά λα ξίπηεηαη ηνπηθά κηθξή πνζόηεηα αδηάιπηνπ απνιπκαληηθνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλεηαη 

ζθνπγγάξηζκα. 

Γηάιπζε ηνπ απνιπκαληηθνύ ζε θάδν κε ηόζν λεξό όζν ρξεηάδεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πνζόηεηα 

απνιπκαληηθνύ πνπ ξίρλνπκε, αλαινγία ηελ νπνία δίλεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Γηα απνιπκαληηθό ην νπνίν δελ έρεη απνξξππαληηθή δξάζε π.ρ. ρισξηνύρν, δηάιπζε ζηνλ θάδν θαη ελόο 

απνξξππαληηθνύ ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηό κε ην ζπγθεθξηκέλν απνιπκαληηθό. Γηα απνιπκαληηθά ηα 

νπνία έρνπλ θαη απνξξππαληηθή δξάζε δελ ρξεηάδεηαη πξνζζήθε απνξξππαληηθνύ. 

Υξήζε θαη δεύηεξνπ θάδνπ κε θαζαξό λεξό  

θνπγγάξηζκα σο εμήο: Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην δηάιπκα – ζηξίςηκν –ζθνπγγάξηζκα ηνπ 

δαπέδνπ – εκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην θαζαξό λεξό- ζηύςηκν – εκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο 

ζην δηάιπκα θ.ι.π. (‘Σερληθή ησλ δύν θάδσλ’) 

Παξαζθεπή λένπ δηαιύκαηνο θαη αιιαγή ηνπ λεξνύ όηαλ αιιάδεη ην ρξώκα ηνπο. 

Υξήζε μερσξηζηήο ζθνπγγαξίζηξαο θαη vettex ζηηο απνκνλώζεηο (ινηκώδε) θαη παξακνλή απηώλ ησλ 

πιηθώλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζαιάκνπο. 

Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ζηα απνρσξεηήξηα, κεηά ην ζθνπγγάξηζκα ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ 

ζαιάκσλ σο εμήο: Αθαίξεζε ησλ αιάησλ κε ηε ρξήζε δηαιπηηθνύ – θαιό μέπιπκα ηνπ δηαιπηηθνύ από ηηο 

επηθάλεηεο κε λεξό-θαζαξηόηεηα πιαθηδίσλ, ληπηήξα, ιεθάλεο θ.ι.π. κε ην ίδην απνιπκαληηθό δηάιπκα 



πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ – ξήςε κέξνπο ηνπ δηαιύκαηνο ζηε ιεθάλε θαη ην 

ληπηήξα – ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε ην ίδην δηάιπκα. 

Υξήζε δηαθνξεηηθώλ vettex γηα ηνλ θαζαξηζκό ζηα απνρσξεηήξηα, από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηνπο ζαιάκνπο. 

Υξήζε μερσξηζηώλ vettex γηα ηνλ θαζαξηζκό γξαθείσλ. 

Υξήζε μερσξηζηήο ζθνπγγαξίζηξαο ζηα απνρσξεηήξηα. 

ην ηέινο ηεο εξγαζίαο πιύζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο κε απνιπκαληηθό θαη θαζαξό λεξό, ζηύςηκν απηήο θαη 

ηνπνζέηεζε ηεο αλάπνδα γηα λα ζηεγλώζεη. 

Απνιύκαλζε επηθαλεηώλ επίπισλ θ.ι.π. κε ην ίδην απνιπκαληηθό δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα 

δάπεδα κε ηελ αλάινγε δηάιπζε γηα κηθξόηεξε πνζόηεηα λεξνύ. 

Γηαθνξεηηθά vettex (π.ρ. άιιν ρξώκα) γηα ηελ ρξήζε από ηηο θαζαξίζηξηεο θαη δηαθνξεηηθά γηα ηε ρξήζε 

από ηηο βνεζνύο ζαιάκνπ. 

Πιύζε ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ κε απνιπκαληηθό δηάιπκα ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εκεξεζίσο (ην 

πξσί). Η πιύζε ζα γίλεηαη κε ην απνιπκαληηθό δηάιπκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ην ζθνπγγάξηζκα. 

Δηδηθή κέξηκλα γηα ην άδεηαζκα ησλ δνρείσλ απνξξηκκάησλ από ηνπο γεκάηνπο ζάθνπο εγθαίξσο θαη 

αληηθαηάζηαζε κε θελνύο, ώζηε λα κελ παξαηεξνύληαη θαηλόκελα ππεξρείιηζεο ησλ δνρείσλ.  
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4.Πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα εηαηξίαο 
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Άρθρο 3. 

 

 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΔΩ 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρύεη γηα δώδεθα (12) κήλεο κε δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο γηα παξάηαζε 

ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο γηα δύν αθόκε κήλεο κε αλαθνηλσζή ηεο. Παξάηαζε πέξαλ ησλ δύν κελώλ 

πξνππνζέηεη ηελ ζύκθσλε γλώκε γλώκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Γηα θάζε κήλα παξάηαζεο ε παξαδηδόκελε πνζόηεηα δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από ηελ 

αληίζηνηρε κεληαία πνπ πξνβιέπεη ε ζύκβαζε ή πνπ πξνθύπηεη θαη’ αλαινγία. 

Σα Ννζνθνκεία θαη νη θνξείο πνπ ζα πξνκεζεύνληαη ηα είδε κέζσ ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα 

έρνπλ δηθαίσκα ππνβνιήο παξαγγειίαο από ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα δειώζνπλ ππνρξεσηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο όηη έρνπλ δπλαηόηεηα 

ελάξμεσο παξαδόζεσλ παξαγγειηώλ από ηεο εκεξνκελίαο απηήο 

 



ΒΑΙΚΟ ΟΡΟ (ππ’ αξηζκ. 30440/08-05-2006 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρόιεζεο & Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο – ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο) 

Η ππνρξέσζε ηεο αλαδόρνπ εηαηξείαο γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ , νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο 

ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε , 

όξνη πγεηηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. 

 


