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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘ – ΡΟΣΚΛΘΣΘ  Νο  27/17 

 Διενζργειασ Διαδικαςίασ Διαπραγμάτευςθσ για τθν  ανάδειξθ  αναδόχου Ζργου  Κακαριότθτασ όλων των χϊρων του 
Νοςοκομείου, για τρεισ (3) μινεσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), προχπολογιςμοφ ζωσ 216.355,20€ με ΦΡΑ (CPV  90911200-8), ΚΑΕ 0419.01 

 
 Το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 6/29.03.2017 (Θ.14) απόφαςθ του Διοικθτικοφ του 
Συμβουλίου, αποφάςιςε: 
τθν ζγκριςθ  τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ με ςυλλογι ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ  
αναδόχου Ζργου Κακαριότθτασ όλων των χϊρων του Νοςοκομείου, για τρεισ (3) μινεσ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
χαμθλότερθ τιμι, προκειμζνου να καλυφκοφν άμεςεσ ανάγκεσ του Νοςοκομείου και με ςυμμετοχι όςων εταιρειϊν 
επικυμοφν κακϊσ θ ςυμμετοχι διευρφνεται με τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ /ςτον ιςτόχϊρο του Υπουργείου 
Εμπορίου ςτθ διεφκυνςθ http://www.eprocurement.gov.gr ,  «Διαφγεια» και ςτθν Ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου. 
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προςφορϊν 28.04.2017 
θμζρα Ραραςκευι και ϊρα, 

ϊρα 15.00 μ.μ  
 

05.05.2017 θμζρα 
Ραραςκευι και 
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
Σφςτθμα. 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 6 του Ν. 
4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν περιγράφεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Α’. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι 
ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ. Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Ρρομθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από 
πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. – Διαδικτυακι 
πφλθ: www.promitheus.gov.gr). 

 
 
 
Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

  
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

Βακμόσ Αςφαλείασ 

Ιωάννινα,  13/04/2017 

 

Αρικ. Ρρωτ. : 4971 
 
     Α.ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ: 40887 

  

ΤΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Ρρομθκειϊν 

Ταχ. Δ/νςθ : Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Ρλθροφορίεσ : Γ.Μαυρίδθσ, Σ. Γκορίτςα  
Τθλζφωνο : 2651080627, 625 
Fax : 2651029470 
E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr 
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. μζχρι και τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13 (Φ.Ε.Κ./Αϋ/29-05-2013), ςτο 
άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ./Β’/2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.)» 
Τα κατά περίπτωςθ προςκομιηόμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, όπωσ περιγράφονται κατωτζρω ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Β., κα 

πρζπει επίςθσ να υποβλθκοφν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο 

φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» 

Αρ Διακ. 27/2017 α/α Συςτιματοσ: 40887 

ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΟΥ ΧΩΟΥ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ από οικονομικισ 

άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

Ο φάκελοσ κα πρζπει να αναγράφει τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, φαξ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ 

τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου όλων των μελϊν τθσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α. ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Ρεριεχόμενο προςφορϊν 
Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ: (α) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και (β) ζνασ (υπο)φάκελοσ* με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά». 
*(υπο)φάκελοσ: κατθγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςφςτθμα 
Κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ από τον οικονομικό φορζα ςθμαίνονται από αυτόν με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του 
ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα. 
 
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του προςφζροντοσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 
υπογραφι και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που δεν φζρουν ψθφιακι υπογραφι απορρίπτονται. 

 
Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» 

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά» υποβάλλονται θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, 
και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ προςφοράσ δικαιολογθτικά κακϊσ και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ 
προςφοράσ. Συγκεκριμζνα, ςτον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 
 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
Οι προςφζροντεσ υποβάλουν θλεκτρονικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
τα εξισ δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείου pdf ςφμφωνα με το άρκρο 5α.Β.1α του Ρ.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13 
(Φ.Ε.Κ./Α’/29-05-2013), to N.4281/2014, και το άρκρο 11 τθσ Υ.Α. Ρ1/2390/13 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.)», όπωσ αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτζρω: 

 
1.Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ο 
οποίοσ κα περιζχει: 
  

Α.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
1. το ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)  που επιςυνάπτεται ςυμπλθρωμζνο από τον ςυμμετζχοντα. 
Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία τθσ ανωτζρω διλωςθσ κα πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) 
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του 
γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια Διοικθτικι Αρχι ι τα ΚΕΡ. 
2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ίςθ με το 2% ςτθν προ ΦΡΑ αξία τθσ διαπραγμάτευςθσ 
3. Tα νοµιµοποιθτικά ζγγραφα  κάκε ςυµµετζχοντοσ θµεδαποφ ι αλλοδαποφ νοµικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον 

καταςτατικό κατά περίπτωςθ Φ.Ε.Κ., ι επικυρωµζνο αντίγραφο ι απόςπαςµα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από 

τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο ∆ιευκφνων Σφµβουλοσ ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωµα 

να δεςµεφουν µε τθν υπογραφι τουσ, το νοµικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νοµιµοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει 

ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ µε τθ νοµικι µορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νοµικοφ προςϊπου. 

- Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νοµικό πρόςωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν : 
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α) οι ∆ιαχειριςτζσ, όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε.  

β) ο ∆ιευκφνων Σφµβουλοσ κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Α.Ε  

γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου, οι νόµιµοι εκπρόςωποί του 
4. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 , με τθν οποία κα δθλϊςουν ότι αποδζχονται τουσ όρουσ 
τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ- Ρρόςκλθςθσ. 
 

Β.ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», υποβάλλονται θλεκτρονικά τα κάτωκι: 
Θ Τεχνικι Ρροςφορά. 
Συντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον 
προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει 
ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του). 
 
Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ο οποίοσ κα περιζχει : 

1. Δικαιολογθτικά που αφοροφν τα προςφερόμενα είδθ/υπθρεςίεσ (πιςτοποιθτικά, ISO, CE MARK) 
τοποκετοφνται ςτο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ. 

2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 , με τθν οποία κα δθλϊςουν ότι 
αποδζχονται τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ – πρόςκλθςθσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ 
Β.  

Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 
 Ο Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ο οποίοσ κα περιζχει : 

Θ οικονομικι προςφορά κα περιζχει τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 68 παρ.1 του Ν. 3863/2010 ) (ΦΕΚ 
Αϋ115/15-7-2010). Ειδικότερα ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ οικονομικισ προςφοράσ να αναφζρονται, με ποινι αποκλειςμοφ, 
εκτόσ των άλλων τα εξισ : 
α) ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο 
β) οι θμζρεσ και οι ϊρεσ εργαςίασ 
γ) θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 
δ) το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων 
ε) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 
 Στθν προςφορά πρζπει να υπολογίηεται εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ  των υπθρεςιϊν, των 
αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. 
 Θ τιμι κα δίδεται ςε ευρϊ (€), ωσ μθνιαίο αντάλλαγμα και κα αναγράφεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Στθν τιμι 
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ εκτόσ ΦΡΑ. Το ςυνολικό μθνιαίο τίμθμα κα 
λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ τιμϊν. 
    Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ. 
Ο ςυμμετζχων ςτον φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ κα πρζπει να επιςθνάψει θλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςυμμόρφωςθσ των προςφερομζνων τιμϊν τουσ με το 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν 

2. Αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι ςε περίπτωςθ που μειοδοτιςουν κα 

προςκομίςουν άμεςα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και ςυγκεκριμζνα εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν λιψθ 
τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. 

4.  Τον πίνακα ανάλυςθσ οικονομικισ προςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ, επί ποινι αποκλειςμοφ για τθν οποία: 
i. Θα επιςυνάπτεται ανάλυςθ τθσ δαπάνθσ για κάκε κατθγορία του πίνακα με α.α 1-10 με τον τρόπο 

υπολογιςμοφ τουσ λεπτομερϊσ  
ii. Ο υπολογιςμόσ των αποδοχϊν των εργαηομζνων κα γίνεται για θλικίεσ άνω των 25 ετϊν  

. 
Τα  δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που κα υποβλθκοφν  εντφπωσ πρζπει να βρίςκονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (με τθ λζξθ 
«ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα με τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ Θ ΤΘ 
ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ, τον πλιρθ τίτλο τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθ διαπραγμάτευςθ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ανακοίνωςθσ 
– πρόςκλθςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ, τθν θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαπραγμάτευςθσ, τα ςτοιχεία τουσ διαγωνιηόμενου 
(ςυμπεριλαμβανομζνων Ταχυδρομικισ Διεφκυνςθσ, Ταχυδρομικοφ Κϊδικα, Τθλεφϊνων Επικοινωνίασ και Φαξ  και e-mail). 

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί ενενιντα (90) μζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαπραγμάτευςθσ, κακϊσ και για το χρόνο που οι ςυμμετζχοντεσ αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 
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Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα πρόςκλθςθ απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν , ο μειοδότθσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ δζκα(10) θμερϊν 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 του ν.4412/2016 κα πρζπει να κατατεκεί ςε κλειςτό φάκελο: 
 
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου , ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω  

εγγραφισ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ, για 

κάποιο  από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του  άρκρου 73 του Ν.4412/2016  ιτοι ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ , 

δωροδοκία, άπατθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ , παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων (προσ απόδειξθ του ΤΕΥΔ 

-Μζροσ ΙΙΙ.Λόγοι αποκλειςμοφ - Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ) 

 
2. Ριςτοποιθτικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει  ότι κατά τθν  

θμερομθνία  τθσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ  τουσ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ( κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (προσ απόδειξθ του ΤΕΥΔ-Μζροσ 

ΙΙΙ.Λόγοι αποκλειςμοφ Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ). 

 

3. Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ΕΒΕΑ (προσ απόδειξθ του ΤΕΥΔ-Μζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Α: Καταλλθλότθτα – 1.) και 

πιςτοποιθτικό ΤΕΕ (προσ απόδειξθ του ΤΕΥΔ-Μζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Α: Καταλλθλότθτα – 2.) 

 

4. Αντίγραφο ι απόςπαςμα του ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ και υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του 

κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ και του κφκλου εργαςιϊν τθσ που αφορά ειδικότερα τθν υπό προμικεια 

υπθρεςία, κατά τισ τρεισ προθγοφμενεσ του ζτουσ του διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι 

αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με το υπό προμικεια υπθρεςία, κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν 

ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που 

υπάρχουν κατά το διάςτθμα (προσ απόδειξθ του ΤΕΥΔ-Μζροσ ΙV. Kριτιρια επιλογισ Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι 

επάρκεια – 1α.) 

 
Επιςθμαίνεται ότι  το Νοςοκομείο μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψθφίουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου για τθ διάρκεια τριϊν  (3) μθνϊν κα ανζρκει ζωσ του ποςοφ των 216.355,20€  
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 
 
 Απόφαςθ Δ.Σ με αρικμ. πρωτ. 6/29.03.2017 (κ.14) Α.Δ.Α.: ΩΩΞΚ46906Ω-ΨΦ9  Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρικμ. 
πρωτ.: 656/13.04.2017 Κ.Α.Ε. 0419.01, καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων  και Εντολϊν τθσ Υπθρεςίασ. 

 
 

Ρλθροφορίεσ κακϊσ και θ ζντυπθ ανακοίνωςθ-πρόςκλθςθ κα δίνονται από το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου 
κατά τισ ϊρεσ 12:00 - 13:00. 

 
Τζλοσ, ςασ γνωρίηουμε ότι το Νοςοκομείο, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει και  κακ’ όλθ 

τθ διάρκειά τθσ, κα προβαίνει κατά τθν εξόφλθςθ του κάκε τιμολογίου, ςτισ μζχρι ςιμερα  αναλογοφςεσ νόμιμεσ 
κρατιςεισ, ςτον αναλογοφντα Φ.Ρ.Α  κακϊσ και ςε επιπλζον κράτθςθ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ που 
εποπτεφονται  από το Υ.Υ.Κ.Α., ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./ οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. και κράτθςθ 0,06% για τισ 
λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με το Ν. 4013/2011 
 
                                                                    ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» 

 

 
Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που 
απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του 
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Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 
 
Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εφικτι θ πλιρθσ τεχνικι περιγραφι 
των ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραφϊν ίςωσ να αναφζρονται ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι εμπορικά ςιματα. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα των ενδεικτικϊσ αναφερομζνων. 
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορζσ τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ 
τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία). 
                                         

Χϊροι κακαριότθτασ  – Αρικμόσ απαςχολουμζνων ατόμων 
Οι χϊροι κακαριςμοφ είναι:   
α) Ιςόγειο με τα γραφεία  τθσ Δ/κθσ Υπθρεςίασ. 
    Ε.Ι.- χϊροι νοςθλείασ=1.903m2 + Eργαςτιρια -Γραφεία=1169m2 +  
    Κλιμακοςτάςια-κοινόχρθςτοι=568m2.  Δ/κι Υπθρεςία  569m2           Σφνολο: (4.209m2) 
β) Πλοσ ο 1οσ  όροφοσ   
    Θάλαμοι - χϊροι νοςθλείασ (Α&Β Χειρουργικι+ ΩΛ+ Ορκοπεδικι + Γνακοπροςωπικι  
   +Ουρολογικι+Α&Β Ρακολογικι)=3.220m2 + Γραφεία-Βοθκθτικοί χϊροι=842m2 +  
    κλιμακοςτάςια=788m2.                                                                          Σφνολο: (4.850m2) 
γ) Ο 2οσ όροφοσ  μαηί με τα  Χειρουργεία. 
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ (Γυναικολογικι+Οφκαμολογικι+Καρδιολογικι+   
    Ραιδιατρικι) = 2.972m2 + ΜΕΘ -Χειρουργεία =1500 m2. + Γραφεία -Βοθκθτικοί   
   χϊροι=422m2 + κλιμακοςτάςια=481m2.                                                Σφνολο: (5.375m2) 
δ) Πλο το 1ο  υπόγειο.      
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ(Νεφρολογικι+ΜΤΝ) =967m2 Εργαςτιρια-Ιατρεία   
    =835m2  + Αιμοδυναμικό =148m2. + Γραφεία-Βοθκθτικοί χϊροι=438m2  
    + κλιμακοςτάςια=613m2.  Δ/κι Υπθρεςία  212m2.                                Σφνολο: (3.213m2) 
ε) Από το 2ο υπόγειο θ Κουηίνα -Τραπεηαρία - Δ/κι Υπθρεςία  497m2         Σφνολο: (497m2) 
ςτ) Το 3ο υπόγειο.  
    Αποςτείρωςθ= 530 m2  + Βοθκθτικοί χϊροι=106m2 + κλιμακοςτάςια=144m2.   Σφνολο: (780m2) 
η)  Χϊροι φαρμακείου & όλο το ιςόγειο παλαιάσ πτζρυγασ (καμάρεσ).                        Σφνολο: (677m2) 
θ) Κτίριο αποκατάςταςθσ  - Σχολι ΤΕΕ(Ραλαιό Χατηθκϊςτα) .   
    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ=408m2 + κλιμακοςτάςια-κοινόχρ. =228m2   + Γραφεία- 
    Βοθκθτικοί χϊροι=277m2 .                                                                                       Σφνολο: (913m2) 
κ) Κακαριςμόσ του αφλειου  χϊρου                                                                Σφνολο: (7.500m2 περίπου) και 
ι) Θ μεταφορά των απορριμμάτων ςτο χϊρο αποκομιδισ του Νοςοκομείου. 
Συνολικι  επιφάνεια: 28.014 τ.μ. 
 
Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει εργαηόμενεσ 6ωρθσ απαςχόλθςθσ, για τον κακαριςμό των χϊρων του 
Νοςοκομείου, τα οποία κα καλφπτουν  όλεσ τισ  βάρδιεσ ςτα τμιματα του Νοςοκομείου όπωσ ορίηονται  και Ραράρτθμα Β, 
και αναλυτικά ωσ εξισ: 

1. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τισ ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ. 
Α. από ϊρα  07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ  33 ατόμων  
Β. από ϊρα  13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ    7 ατόμων 
Γ. από ϊρα   19.00  ωσ 01.00 απαςχόλθςθ  5 ατόμων 
Δ. από ϊρα  01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ   3 ατόμων 

                                                                 ΣΥΝΟΛΟ: 48 εργαηόμενεσ 
 
2. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τα ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΑ και τισ ΑΓΙΕΣ. 
Α. από ϊρα 07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ 10 ατόμων  
Β. από ϊρα 13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ   6 ατόμων 
Γ. από ϊρα 19.00 ωσ 01.00 απαςχόλθςθ   2 ατόμων 
Δ. από ϊρα 01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ  2 ατόμων 

                                                               ΣΥΝΟΛΟ:  20 εργαηόμενεσ 
 

   Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τθρεί τθν εργατικι νομοκεςία και με τθ ρθτι υποχρζωςθ να καταβάλει τισ νόμιμεσ αποδοχζσ ςτουσ 

εργαηόμενουσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τισ οικίεσ  Συλλογικζσ Συμβάςεισ 

Εργαςίασ, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, 

λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόροι κλπ.                                                       

 Στο Νοςοκομείο παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των αςφαλιςτικϊν ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωςθ δε που 

διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναφερόμενων  όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 
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 Για ότι δεv πρoβλζπεται απo τθv παρoφςα διακιρυξθ ιςχφoυv oι περί πρoμθκειϊv διατάξεισ τoυ Δθμoςίoυ, όπωσ ιςχφoυv κάκε 

φoρά.. 

 
 

Ι.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
Άρκρο 1. 

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

1. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν γζνει χϊρων 
του Νοςοκομείου «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  εκτάςεωσ ςφμφωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, κακϋ όλο το 24ωρο και για όλεσ 
τισ θμζρεσ του χρόνου, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ. 

2. Σε όλα τα ςτάδια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τθ νομοκεςία, τισ κείμενεσ υγειονομικζσ και 
αςτυκτθνιατρικζσ διατάξεισ, τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του Νοςοκομείου και τισ διαδικαςίεσ που τθροφνται 
ςε αυτό.  

3. Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται κακθμερινά περιλαμβανομζνων των Κυριακϊν, αργιϊν και εξαιρετζων θμερϊν όλο 
το  εικοςιτετράωρο, περιλαμβάνει δε όλα τα τμιματα και χϊρουσ του Νοςοκομείου  που κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 
ςφμβαςθσ λειτουργοφν και χρθςιμοποιοφνται. Ο ανάδοχοσ είναι εξάλλου υποχρεωμζνοσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 
και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου, να κακαρίηει και τυχόν χϊρουσ του Νοςοκομείου  που κατά τθ 
κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν χρθςιμοποιοφνται. Θ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα ςθμαίνει γνϊςθ εκ μζρουσ του αναδόχου 
των χϊρων του Νοςοκομείου  που ςιμερα χρθςιμοποιοφνται και λειτουργοφν και τθσ εκτάςεωσ αυτϊν, ακόμθ κι αν δεν 
αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα  ι υπάρχει εφλογθ απόκλιςθ ςτθν ζκταςι τουσ.  

4. Θ υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςτον ανάδοχο πρόςκετεσ εργαςίεσ πζραν των ςυμβατικϊν ςε ποςοςτό μζχρι    
30 % για κάλυψθ τυχόν εκτάκτων αναγκϊν που δεν μποροφν να προβλεφκοφν και κα πρζπει να ειδοποιείται εγγράφωσ 
από τθν υπθρεςία ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Θ τιμι των προςκζτων εργαςιϊν κα υπολογίηεται από τθν 
προςφερκείςα τιμι, θ οποία δεςμεφει τον ανάδοχο. Επίςθσ θ υπθρεςία μπορεί να μειϊςει τουσ χϊρουσ εφόςον δε 
λειτουργοφν και το τίµθµα κα μειωκεί µε ανάλογθ μείωςθ του προςωπικοφ.  

5. Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται και θ αποκομιδι των απορριμμάτων που κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 
ςυςτάςεισ τθσ  Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) του Νοςοκομείου.  

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωρίηει και να τθρεί τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία για τθν διαχείριςθ των 
νοςοκομειακϊν απορριμμάτων (Ενδεικτικά αναφζρεται το ΦΕΚ 1419/2003). Τα νοςοκομειακά απορρίμματα κα 
διαχωρίηονται ςτα: α) οικιακοφ τφπου (ΕΙΑ-ΑΧ), τα οποία τοποκετοφνται ςε μαφρουσ ςάκουσ μιασ χριςθσ. β) αμιγϊσ 
μολυςματικά (ΕΙΑ-ΜΧ), τα οποία τοποκετοφνται ςε κίτρινουσ ςάκουσ ι δοχεία μιασ χριςθσ (αιχμθρά) γ) μολυςματικοφ-
τοξικοφ χαρακτιρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ), τα οποία τοποκετοφνται ςε ειδικά χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospital boxes) και ςτθ 
ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο. δ) υλικά προσ ανακφκλωςθ, τα οποία τοποκετοφνται ςε μπλε ςάκουσ μασ χριςθσ. 
Πλοι οι ςάκοι απομακρφνονται όταν ζχουν γεμίςει κατά τα 2/3 και δζνονται με ςφιγκτιρα. Τα απορρίμματα κα πρζπει να  
ςυλλζγονται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο παραγωγισ τουσ και αποκλείονται οι διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ και 
επαναλαμβανόμενθσ πλιρωςθσ τθσ ςυςκευαςίασ. Κάκε φορά κα αλλάηει ο ςάκοσ και μια φορά τθν θμζρα κα πλζνονται 
οι περιζκτεσ ςτουσ καλάμουσ και ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (εςωτερικοφσ-εξωτερικοφσ). Για τθ μεταφορά των 
απορριμμάτων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τροχιλατοι κάδοι, οι οποίοι κα κλείνουν αςφαλϊσ και κα απολυμαίνονται 
ςτο τζλοσ κάκε βάρδιασ. Σε περίπτωςθ που δεν τθρείται θ διαδικαςία διαχείριςθσ των απορριμμάτων, θ Διοίκθςθ του 
Νοςοκομείου ζχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόςτιμο ζωσ  300,0 €  για κάκε παράβαςθ. 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία μθχαν/τα, υλικά & εξοπλιςμό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του.  
8. Τα μθχανιματα και ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφνται κατά τθ διάρκεια του κακαριςμοφ πρζπει να είναι καινοφργια 

και να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ λειτουργίασ όςο και από εμφάνιςθ.  
9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ, τα οποία κα πρζπει με αποδεικνφει με 

ςχετικά ζγγραφα ότι είναι πρϊτθσ ποιότθτασ.  
10. Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ 

του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ.  
11. Το Νοςοκομείο  παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν φφλαξθ  των εργαλείων, των μθχανθμάτων και υλικϊν 

κακαριότθτασ, κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του. Τα υλικά πολλαπλϊν χριςεων (ςφουγγαρίςτρεσ, 
μάπεσ με μικροϊνεσ, πανάκια) κα πλζνονται ςε πλυντιρια και κα ςτεγνϊνονται ςε ςτεγνωτιρια που κα βρίςκονται εντόσ 
του χϊρου του νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί τθν τάξθ και τθν κακαριότθτα των χϊρων αυτϊν και να 
τουσ επιςτρζψει μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να αδειάηει τουσ 
χϊρουσ που του παραςχζκθκαν για τθν εργαςία του με δικά του ζξοδα, μόλισ αυτά ηθτθκοφν από το Νοςοκομείο. Ο 
εργοδότθσ δεν ευκφνεται για κλοπι ι φκορά για οποιοδιποτε λόγο των αντικειμζνων που φζρνει ι ζχει αποκθκευμζνα ο 
ανάδοχοσ και οι υπάλλθλοί του ςτο χϊρο του Νοςοκομείου.  

12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ και να ςυμμορφϊνεται με τισ 
ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου. 

13. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ  οποιαςδιποτε ηθμιάσ ι βλάβθσ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό 
και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου  ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εφ' όςον αυτι οφείλεται ςε υπαιτιότθτα των 
υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του.  
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14. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραφία µε τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου   µε ςκοπό τθν 
επιςιμανςθ τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων.  

15. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντικακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα 
παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου  και τθν Ε.Ν.Λ. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
φροντίηει ςφμφωνα µε τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα 
επιβάλλονται από το Νοςοκομείο  οι κάτωκι ποινικζσ ριτρεσ:  

16. Για κάκε  παράλειψθ ι πλθµµελι εργαςία που κα επιςθμανκεί ςτον ανάδοχο κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα από ίςθ με 
ποςοςτό από 3% ζωσ 10%, παρακρατοφµενθσ από τθν μθνιαία αμοιβι. Σε κάκε περίπτωςθ το Νοςοκομείο δικαιοφται να 
κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο χωρίσ άλλθ διατφπωςθ.  

17. Για οποιαδιποτε αλλαγι τρόπου κακαριότθτασ και χριςθσ υλικϊν πρζπει να υπάρχει ζγκριςθ από τθν Ε.Ν.Λ.. 
18. Κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, δεν πρζπει  να παρακωλφεται θ  λειτουργία του Νοςοκομείου οφτε να 

ενοχλοφνται αςκενείσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ.  
19. Ο ανάδοχοσ πρζπει να φροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ του και για τθν αποχϊρθςι 

τουσ από το Νοςοκομείο, µετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.  
20. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που 

ςυνεπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο ενόσ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ.  
21. Ρριν τθν ανάλθψθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ καταρτίηει με τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου πρόγραμμα για τθν 

κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των χϊρων. Επιπλζον μζτρα απολφμανςθσ μποροφν να ηθτθκοφν από τον εργοδότθ. 
22. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του (όπωσ ςτολζσ προςωπικοφ, 

υλικά κακαριότθτασ, μθχανιματα, εξοπλιςμό). 
23. Ο ανάδοχοσ δεν επιβαρφνεται με δαπάνεσ φδρευςθσ, παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κζρμανςθσ, κλιματιςμοφ και 

καυςίμων, τα οποία βαρφνουν το Νοςοκομείο, με τθν προχπόκεςθ τθσ εφλογθσ χριςθσ και κατανάλωςθσ από τον 
ανάδοχο. 

24. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οιοδιποτε λόγο τθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Για το λόγο αυτό ο 
ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςυνεχϊσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ απεργίασ προςωπικοφ. 

 
Άρκρο 2. 

ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ 

Ν.1568/85 που προβλζπονται από το ιςχφον εκνικό, κοινοτικό και διεκνζσ δίκαιο ι ζχει ειδικά κεςπίςει το Νοςοκομείο, 
βάςει Οδθγϊν Ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ και να προςαρμόηεται ςε κάκε μεταβολι τουσ,  ΙSO ELOT. 

2. Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπόχρεοσ να τθρεί τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ, υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ ςτθν 
Υπθρεςία τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και τα ζγγραφα των 
διάφορων Αρμόδιων Αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

3. Τόςο θ Υπθρεςία όςο και κάκε Αρμόδια Αρχι δικαιοφνται να παρακολουκοφν και να ελζγχουν τθ ςυμμόρφωςθ του 
Αναδόχου με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ. 
 

Άρκρο 3. 
ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει ζμπειρο προςωπικό (με προχπθρεςία ςε χϊρο παροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ) που 

δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά, εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ και ειδικοφσ κανόνεσ υγιεινισ, ανάλογα με τθ κζςθ εργαςίασ 
του, ςφμφωνα με πρόγραμμα που κα ζχει υλοποιθκεί και κα κατατεκεί. 

2. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του για κζματα που αφοροφν 
τθν χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, τθν τεχνολογία και υγιεινι ϊςτε να υλοποιοφνται οι νομοκετικζσ απαιτιςεισ. Τα 
ζξοδα αυτά βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ  εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, 
αναφορικά με τθν παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ του, ιδίωσ δε ωσ προσ τθν καταβολι των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε 
καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν οικεία κλαδικι Σ.Σ.Ε, τθν τιρθςθ του 
νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ δίνει το δικαίωμα ςτο  
Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

4. Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά µε τθν υγιεινι και αςφάλειά του και ο 
ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει.  

5. Στο Νοςοκομείο κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςφάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α ι ςε άλλο δθμόςιο οργανιςμό.  
Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εφ' όςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν 
Ελλάδα. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει οποτεδιποτε οποιαδιποτε πλθροφορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του 
προςωπικοφ με τον ανάδοχο. 

6. Το προςωπικό που κα απαςχολείται  από τον ανάδοχο πρζπει να είναι  υγιζσ, γεγονόσ που αποδεικνφεται με τθν 
προςκόμιςθ βιβλιαρίου υγείασ εν ιςχφ, κεωρθμζνου από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Σθμειϊνεται ότι το προςωπικό πρζπει να 
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ζχει ελεγχκεί για θπατίτιδα Β  και να είναι εφοδιαςμζνο µε κάρτα εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και του τετάνου. 
7. Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα (ικανότθτα προφορικοφ 

λόγου), να είναι άριςτο ςτο ικοσ του, άψογο από πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ και ςτο προςωπικό του 
Νοςοκομείου. 

8. Το Νοςοκομείο ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει από τον ανάδοχο τθν απομάκρυνςθ εργαηομζνων από τθν εργαςία ςτο 
ςυγκεκριμζνο χϊρο, που κρίνει ότι δεν ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, ι δείχνουν ολιγωρία ι δεν πεικαρχοφν 
ςτισ οδθγίεσ και τουσ κανόνεσ του Νοςοκομείου. Ο εργαηόμενοσ δεν ζχει καμία αξίωςθ για το λόγο αυτό από το 
Νοςοκομείο. 

9. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ 
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με το Νοςοκομείο, οι δε μιςκοί και αμοιβζσ τουσ, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ υποχρεϊςεισ, 
οι οποίεσ επιβάλλονται από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο,  ο οποίοσ 
είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι αυτϊν με τουσ οποίουσ ςυνδζεται  με εργαςιακι ι άλλθ ςχζςθ κακϊσ και ζναντι τρίτων 
εξ’ αφορμισ των ςχζςεων αυτϊν. 

10. Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να διακζτει εργαηόμενεσ 6ωρθσ απαςχόλθςθσ, για τον κακαριςμό των χϊρων του 
Νοςοκομείου, τα οποία κα καλφπτουν  όλεσ τισ  βάρδιεσ ςτα τμιματα του Νοςοκομείου όπωσ ορίηονται  ςτο άρκρο 26, 

         και αναλυτικά ωσ εξισ: 
 

1. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τισ ΚΑΘΘΜΕΙΝΕΣ. 
Α. από ϊρα  07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ 33 ατόμων  
Β. από ϊρα  13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ   7 ατόμων 
Γ. από ϊρα  19.00  ωσ 01.00 απαςχόλθςθ  5 ατόμων 
Δ. από ϊρα  01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ  3 ατόμων 

                                                        ΣΥΝΟΛΟ  48 εργαηόμενεσ 
 
2. Απαςχόλθςθ κακαριςτριϊν τα ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΑ και τισ ΑΓΙΕΣ. 
Α. από ϊρα 07.00 ωσ 13.00 απαςχόλθςθ 10 ατόμων  
Β. από ϊρα 13.00 ωσ 19.00 απαςχόλθςθ  6 ατόμων 
Γ. από ϊρα 19.00 ωσ 01.00 απαςχόλθςθ   2 ατόμων 
Δ. από ϊρα 01.00 ωσ 07.00 απαςχόλθςθ  2 ατόμων 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ  20 εργαηόμενεσ 
 

11. Το Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο να προςλάβει και άλλουσ υπαλλιλουσ, αν κρίνει ότι θ ςφνκεςθ του 
προςωπικοφ τόςο αρικμθτικά όςο και κατά ειδικότθτεσ δεν επαρκεί για τθν εξυπθρζτθςθ του Νοςοκομείου.  

12. Οι βάρδιεσ του προςωπικοφ και οι ϊρεσ αναπλθρωματικισ ανάπαυςθσ (repo) κα εναλλάςςονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε 
να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου.  

13. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, το οποίο κα κοινοποιείται ςτον 
εργοδότθ. Το μθνιαίο πρόγραμμα του προςωπικοφ κακαριότθτασ, ςτο οποίο κα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο και 
ο χϊροσ που κα απαςχολείται ο κάκε εργαηόμενοσ, κα παραδίδεται ςτον προϊςτάμενο του Τμιματοσ Επιςταςίασ, το 
αργότερο τθν 25θ θμζρα του προθγοφμενου μινα. Επίςθσ κα κατατίκεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου κα 
αναφζρεται το προςωπικό και το τμιμα ςτο οποίο εργάηεται. 

14. Το προςωπικό κα είναι μόνιμο για κάκε νοςθλευτικό τμιμα δεν κα μετακινείται κατά τθ διάρκεια τθσ βάρδιασ και δεν 
κα εναλλάςςεται (ειδικά ςε κλειςτά τμιματα όπωσ μονάδεσ και χειρουργεία). Αλλαγζσ κα γίνονται μόνο μετά από 
ενθμζρωςθ του Ρροϊςτάμενου του Γραφείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ αυτοφ.  

15. Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα είναι 30 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ανά 
άτομο, ςε δε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ θ δφναμθ προςωπικοφ κα αυξάνεται αναλόγωσ.  

16. Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ του απαςχολθμζνου προςωπικοφ είναι λιγότεροσ από εκείνον που αναγράφεται ςτο 
πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ο ανάδοχοσ ςτθν υπθρεςία του Νοςοκομείου  κα επιβάλλονται 
οι παρακάτω ποινζσ:  

i. Ρρόςτιμο 44 €  για τθν απουςία κάκε ατόμου ςε ζνα 24ωρο.  
ii. Ρρόςτιµο 132 € αν απουςιάηουν µζχρι 3 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  
iii. Ρρόςτιµο 176 € αν απουςιάηουν µζχρι 4 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο. 
iv. Ρρόςτιµο 440 € αν απουςιάηουν µζχρι 5 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  
v. ………………………………………….. 
 

17. Σε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και µθ τιρθςθσ του προβλεπόμενου προγράμματοσ το Νοςοκομείο   
διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

18. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθ λιξθ τθσ, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του αναλαμβάνουν  τθν υποχρζωςθ 
να τθροφν εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία, που τουσ ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ, ςχετικά με τισ 
δραςτθριότθτεσ και τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. Θ παραπάνω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ υγείασ των αςκενϊν  και γενικά κάκε ςτοιχείο που μπορεί να κεωρθκεί ότι εμπίπτει ςτο ιατρικό απόρρθτο. 

19. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του οφείλει να τθρεί αυςτθρά τουσ κανόνεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων για τθν προςωπικι 
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αςφάλεια κάκε εργαηομζνου. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν ζχει ο ανάδοχοσ. 
20. Σε περίπτωςθ προκλθκείςασ βλάβθσ ςτουσ χϊρουσ ι ςτον εξοπλιςμό του Νοςοκομείου, από το προςωπικό του 

αναδόχου αυτόσ υποχρεοφται, με δικι του δαπάνθ, να αποκαταςτιςει άμεςα τθ βλάβθ και ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί 
ςτθν ίδια καλι κατάςταςθ που είχε παραλθφκεί. 

21. Το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, φζρει δε κακαρι και ευπαρουςίαςτθ 
ςτολι. 

22. Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Οι ςτολζσ εργαςίασ του 
προςωπικοφ του αναδόχου κα είναι ομοιόμορφθ και ίδια από πλευράσ ποιότθτασ και χρϊματοσ ϊςτε θ εμφάνιςι του 
να είναι άριςτθ και να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ του Νοςοκομείου. 

23. Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σε κάκε εργαηόμενο πρζπει να διατεκοφν 
τουλάχιςτον δφο (2) ςτολζσ εργαςίασ οι οποίεσ κα αναγράφουν τθν επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρϊμα 
των ςτολϊν εργαςίασ πρζπει να εγκρικεί από το Νοςοκομείο,  ϊςτε να μθν ομοιάηει με τον χρωματιςμό των ςτολϊν 
εργαςίασ του προςωπικοφ του του Νοςοκομείου. 

24. Το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται να φζρει ςτθν ςτολι εργαςίασ του και ςε εμφανζσ ςθμείο ειδικι 
πλαςτικοποιθμζνθ κονκάρδα θ οποία κα φζρει τα εξισ : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπϊνυµο 3) ειδικότθτα εργαςίασ 
4)  τμιμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

 
ΑΘΟ 4. 

ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
 
1. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, πλθροφοριακά 

ζντυπα, δελτία δεδομζνων αςφαλείασ. Για τα υλικά απολφμανςθσ πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ κυκλοφορίασ τουσ από 
τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά  να φζρουν αρικμό ζγκριςθσ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και να είναι διακριτικά 
αρωματιςμζνα.  

2. Τα απολυμαντικά (χλϊριο και διςκία Διχλωροϊςοκυανουρικοφ Νατρίου, NaDCC) δαπζδων - επιφανειϊν να ζχουν άδεια 
ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποςοςτό του ενεργοφ χλωρίου (4% ζωσ 6%)  ι τα ppm που αποδεςμεφει ανά λίτρο νεροφ και 
γενικότερα θ ςφνκεςι του κακϊσ και θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ.  

3. Θ κακαριότθτα κακθμερινισ ρουτίνασ, θ τεχνικι κακαριότθτα, θ γενικι μθνιαία κακαριότθτα, και τα υλικά που 
χρθςιμοποιοφνται, κα ορίηονται για κάκε χϊρο με ςυνεργαςία και γραπτζσ οδθγίεσ του επόπτθ κακαριότθτασ, τθσ 
προϊςταμζνθσ τμιματοσ ι κλινικισ ι οποιουδιποτε άλλου αρμοδίου. 

4. Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ πλυςίματοσ, παρκεταρίςματοσ και απολφμανςθσ των χϊρων και μικροεργαλεία (κουβάδεσ 
κακϊσ και μθχανι πλφςεωσ και κακαριςμοφ δαπζδων που κα λειτουργεί με ρεφμα ι μπαταρία και κα ευρίςκεται ςε 
μόνιμθ βάςθ ςτο Νοςοκομείο και άλλα όπωσ αναφζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ) κα 
διατίκενται από τον ανάδοχο.  

5. Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :  
i. Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, για τθν κακαριότθτα.  
ii. Να είναι αμεταχείριςτοσ. 
iii. Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ, απαραιτιτωσ να είναι πρϊτθσ ποιότθτασ και πλζον 

κατάλλθλα, αχρθςιμοποίθτα και καταςκευαςμζνα  παραςκευαςμζνα (υλικά κακαριότθτασ) µε τισ 
τελευταίεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ.  

iv. Να είναι κατά το δυνατό ακόρυβα και να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ, τόςο από άποψθ λειτουργίασ, 
όςο και από εμφάνιςθ.  

v. Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ να μθν προκαλοφν φκορζσ (βραχυχρόνια και 
μακροχρόνια) ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του νοςοκομείου.  

vi. Τα απαραίτθτα μθχανιματα - εξοπλιςμόσ (κάδοι ςφουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ, ςφουγγαρίςτρεσ, 
πανζτεσ με μικροϊνεσ, τρόλεϊ κακαριςτριϊν με όλα τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα κτλ) να είναι διαφορετικά 
για κάκε Κλινικι - Τµιµα - Εργαςτιρια - Μονάδεσ, πτζρυγα Διοίκθςθσ και άλλων Υπθρεςιϊν και να μθν 
μεταφζρονται εκτόσ των τμθμάτων για τα οποία προορίηονται. Σε περίπτωςθ αιτιολογθμζνθσ μεταφοράσ 
κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο ανελκυςτιρασ ακακάρτων. 

vii. Ο παραπάνω χρθςιµοποιοφµενοσ εξοπλιςμόσ των χϊρων να είναι µαρκαριςµζνοσ µε τθν ονομαςία του 
χϊρου και τθν χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  

viii. Σε κάκε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαςτικοποιθμζνο ζντυπο με τισ οδθγίεσ χριςθσ και τισ αραιϊςεισ 
των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν διαλυμάτων που χρθςιμοποιοφνται κακϊσ επίςθσ και να 
διατίκενται εφχρθςτοι δοςομετρθτζσ για κάκε τρόλεϊ..  

ix. Για τουσ καλάμουσ απομόνωςθσ των Κλινικϊν να χρθςιμοποιείται ξεχωριςτόσ εξοπλιςμόσ και υλικά 
κακαριςμοφ.  

6. Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι 
υποςτιριξθ (επιςκευζσ, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτθτα για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ θ 
ςυνεχισ και πλιρθσ παροχι των εγκεκριμζνων από το Νοςοκομείο προϊόντων κακαριςμοφ και απολφμανςθσ. Ο 
ανάδοχοσ δεν μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των υπθρεςιϊν του, επικαλοφμενοσ τουσ ανωτζρω λόγουσ.  
7. Τα απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ που κα 
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του υποδειχκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου   δφο (2) τουλάχιςτον φορζσ θμερθςίωσ, ζτςι ϊςτε 
να είναι εφκολθ θ ανακομιδι τουσ από τα ειδικά αυτοκίνθτα μεταφοράσ απορριμμάτων.  

8. Πλεσ οι ςακοφλεσ των απορριμμάτων κα αλλάηονται και κα πετιοφνται χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται για δεφτερθ φορά. 
9. 0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει το προςωπικό µε τα κατάλλθλα για κάκε εργαςία γάντια, ιδίωσ δε με χονδρά 

(κουηίνασ), μιασ χριςεωσ και δερμάτινα χονδρά γάντια τουσ μεταφορείσ των απορριμμάτων.  
10. Τα υλικά κακαριςμοφ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από το 

Νοςοκομείου  τόςο όςο προσ τθν ποιότθτά τουσ, όςο και ωσ προσ τθν ποςότθτά τουσ.  
11. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνων απολυμαντικϊν και υγρϊν κακαριςμοφ γενικότερα, ςε περίπτωςθ 

μθ ικανοποίθςθσ από τα χρθςιμοποιοφμενα. 
12. Σε περίπτωςθ που νζεσ μζκοδοι και τεχνικζσ προκφψουν για καλφτερο κακαριςμό και απολφμανςθ, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται  να χρθςιμοποιεί τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ και μζςα. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να φροντίηει ϊςτε οι 
υπάλλθλοί του να γνωρίηουν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ και μεκόδων που χρθςιμοποιοφν.  

 
Άρκρο 5 .  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα Επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο από το Δ.Σ 

πρόςωπο, για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ 
προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από τθν Ε.Ν.Λ. του Νοςοκομείου, από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και από τον 
Υπεφκυνο Επιςταςίασ. Οι ανωτζρω ζλεγχοι είναι ανεξάρτθτοι του ελζγχου που ενεργείται από τθν υγειονομικι 
υπθρεςία ι άλλεσ κρατικζσ αρχζσ αυτεπαγγζλτωσ.  

2. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου, τισ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου ι των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ βάςει των οποίων κα ελζγχεται – 
επικεωρείται.  Για όςα δεν αναγράφονται  ςτθν ςφμβαςθ ιςχφουν  όςα  περιγράφονται  ςτθν Διακιρυξθ και τισ ςχετικζσ 
Νομοκεςίεσ που αφοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του αναδόχου.   

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρω ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που τον αςκοφν. 
4. Ο ανάδοχοσ τθρεί βιβλίο επικοινωνίασ µε τθν επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ µε ςκοπό τθν αναγραφι ςε αυτό τυχόν 

ελλείψεων ι παραπόνων παρουςία του εκπροςϊπου του αναδόχου, το οποίο κα υπογράφεται και από τα δφο μζρθ.     
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται και να επιλαμβάνεται των αναφερομζνων ςτο βιβλίο ελλείψεων.      
Θ επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ επικεωρεί και υπογράφει τθν εξάλειψθ των παραλείψεων ι εάν δεν υπάρχει 
ςυμμόρφωςθ για τθν αποκατάςταςθ του ανωτζρω το αργότερο εντόσ του επομζνου 24ϊρου, επιβάλλεται από το 
νοςοκομείο πρόςτιμο 200 €, αναγράφεται ςτο πρωτόκολλο του μινα που τελεςιδίκθςε  θ απόφαςθ για ποινι και 
παρακρατείται από το μθνιαίο τίµθµα. Θ απόφαςθ επιβολισ προςτίµου κοινοποιείται ςτον ανάδοχο που δικαιοφται να 
διατυπϊςει εγγράφωσ αντιρριςεισ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν προσ αυτόν κοινοποίθςθ του προςτίμου. 
Ραράβαςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και 
κιρυξθ του αναδόχου ωσ ζκπτωτου. 

5. Αξιολόγθςθ κακαριότθτασ κα διενεργείται και μζςω εντφπων που κα ςυμπλθρϊνονται ςε εβδομαδιαία βάςθ από τουσ 
προϊςτάμενουσ των τμθμάτων και κα ςυλλζγονται από τον Ρροϊςτάμενο του Γραφείου Επιςταςίασ. Δείγματα ζντυπων 
εβδομαδιαίασ αξιολόγθςθσ επιςυνάπτονται. 

 
Άρκρο 6 

ΡΛΘΜΜΕΛΘΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 
Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνεται άμεςα από τον 
εργοδότθ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα  τθν υπθρεςία, εφόςον αυτό επιτρζπεται από τισ ανάγκεσ του 
εργοδότθ. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τισ πλθμμελϊσ  εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ άμεςα, τότε δεν 
καταβάλλεται αμοιβι για αυτζσ. Ρεραιτζρω  ο εργοδότθσ ζχει το δικαίωμα να ανακζςει ςε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο 
τισ από τθ ςφμβαςθ προκακοριςμζνεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ, ςε βάροσ του ανάδοχου, όταν αυτόσ - 
κατόπιν και γραπτισ ειδοποίθςθσ - δεν εκπλθρϊςει άμεςα τισ υποχρεϊςεισ του. Σε κάκε περίπτωςθ ο εργοδότθσ διατθρεί το 
δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, κθρφςςοντασ των ανάδοχο ζκπτωτο  και να αξιϊςει αποηθμίωςθ.  

 
Άρκρο 7. 

ΑΡΟΗΘΜΙΩΣΘ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
1. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ ζναντι του Νοςοκομείου. για κάκε φκορά και βλάβθ που κα ζχει προκλθκεί ςτο 

χϊρο και ςτα αντικείμενα που χρθςιμοποιεί  και κακαρίηει πζρα από τθ κανονικι και ςυνικθ χριςθ. 
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊνει πλιρωσ το Νοςοκομείο, τουσ υπαλλιλουσ του,  και κάκε τρίτο άτομο για όλα 

τα ζξοδα, απϊλειεσ, ηθμίεσ και δαπάνεσ.  Ακόμθ, να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ, που πθγάηουν από ι ςε ςχζςθ με 
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ του Αναδόχου ςχετιηόμενθ με τθ παροφςα Σφμβαςθ. Το ίδιο ιςχφει για κάκε  
παράβαςθ  που πθγάηει ι απορρζει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που  ςυντελζςτθκαν ι προκλικθκαν ςε ςχζςθ με : 

i. ςωματικζσ βλάβεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων βλαβϊν που απζβθςαν κανατθφόρεσ), και/ι 
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ii. οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ του Νοςοκομείου. 
3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και είναι 

αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα ςτο προςωπικό του. 
 

Άρκρο 8. 
ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνάπτει και να διατθρεί, αποκλειςτικά με δικι του δαπάνθ, αςφαλίςεισ κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθ Ελλθνικι νομοκεςία και τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα 
Σφμβαςθ, για οποιεςδιποτε δραςτθριότθτεσ προβλζπονται ι εμπίπτουν ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ιδίωσ δε τθν ςχετικά 
με τθν αςφάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων. 

2. Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει, ότι κα υφίςτανται ςε ιςχφ οι κάτωκι αναφερόμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ κακ' όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου :  

i. Κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ οποιονδιποτε τρίτο, θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται 
ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου, περιλαμβανομζνων αλλά όχι μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, 
απϊλειασ ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων 
των ορίων ευκφνθσ τα οποία κα διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ ζργου παρόμοιασ φφςθσ, 
μεγζκουσ και χαρακτθριςτικϊν του Ζργου και τα οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι χαμθλότερα των 
Ευρϊ 1.000.000,00 € ανά γεγονόσ και Ευρϊ 2.000.000,00 € ακροιςτικά ετθςίωσ. Στθν κάλυψθ κα 
περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του Άρκρου 922 του Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ Υπθρεςίασ 
(ευκφνθ προςτιςαντοσ).  

ii. Με το αςφαλιςτιριο, ςτο οποίο το Νοςοκομείο κα αναφζρεται ωσ «ςυναςφαλιηόμενοσ» κα καλφπτεται και θ εκ 
του Νόμου ευκφνθ του Αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του Εργοδότθ και περιλαμβάνει τθν, από 
τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του Αςφαλιςμζνου ζναντι του 
προςωπικοφ του που είναι αςφαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ εργαςίεσ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ 
ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ Εργατικισ 
Νομοκεςίασ όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι. Σε περίπτωςθ που προςωπικό του Αναδόχου δεν υπάγεται 
ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ υποχρεοφται να το αςφαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ 
εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, 
ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

4. Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα καταρτίηονται εγγράφωσ και κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία 
κα ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ τθσ αποδοχισ ότι ςυμμορφϊνονται επαρκϊσ με τουσ όρουσ του 
παρόντοσ Άρκρου, του Ρροςαρτιματοσ περί ελάχιςτων αςφαλιςτικϊν απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ . 

5. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 
που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ 
κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ 
ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι / και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν 
και ςε ποιο βακμό καλφπτονται από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, ακόμθ και πζραν 
των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. 

Άρκρο 9 
ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ 

 
Το Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα να επιβάλλει τισ ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπονται από τουσ νόμουσ που διζπουν τθν 
παροφςα κακϊσ και από τθν ςφμβαςθ που κα υπογραφκεί με τον ανάδοχο. 

 
Άρκρο 10. 

ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 
 
1. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ μπορεί να επιςκεφτεί χϊρουσ όπου ο ανάδοχοσ παρζχει υπθρεςίεσ 

ςτο αντικείμενο κακαριότθτασ Νοςοκομείων, για να ζχει ςαφι εικόνα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του. Θ Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ κα ςυνοδεφεται από μζλθ τθσ Ε.Ν.Λ. και  δικαιοφται να πάρει πλθροφορίεσ από τουσ αποδζκτεσ των 
υπθρεςιϊν για το ποιοτικό επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου, όπωσ επίςθσ να ηθτιςει από τον ανάδοχο 
δείγματα των υλικϊν και ειδϊν που κα χρθςιμοποιιςει. 

2. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ με οποιανδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςθ προσ τρίτουσ των δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ 

3. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ υποδείξεισ που προκφπτουν ζπειτα από ελζγχουσ είτε του νοςοκομείου 
είτε από άλλουσ κρατικοφσ φορείσ (π.χ. Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ, Δ/νςθ Υγιεινισ Νομαρχίασ κ.τ.λ.) 
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ΙΙ.  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ 

 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ, ςφμφωνα με όςα 
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ 
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων όπωσ  κα τεκοφν κατά  τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτον κακθμερινό 
κακαριςμό περιλαμβάνεται και θ υποχρζωςθ να ξανακακαριςτεί κάποιοσ χϊροσ, εφόςον μετά τον τακτικό κακαριςμό, το 
αποτζλεςμα δεν είναι ικανοποιθτικό ι εφόςον ο χϊροσ λερωκεί ξανά.  
 

Γενικζσ Αρχζσ 
 

2. H κακαριότθτα κα γίνεται με προεμποτιςμζνα πανιά δαπζδου & επιφανειϊν 
3. Ρροθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ απολφμανςθ. 
4. Σε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό 
5. Κακαριότθτα από ΨΘΛΑ προσ τα ΧΑΜΘΛΑ 
6. Ρρϊτα οι πιο κακαροί χϊροι,  δθλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρθςτοι χϊροι,  μετά  οι κάλαμοι νοςθλείασ και τζλοσ οι 

κάλαμοι όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μεταδοτικά νοςιματα ι πολυανκεκτικά μικρόβια (κόκκινοσ ι πράςινοσ 
κφκλοσ ςτο κρεβάτι του αςκενι).  

7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ λοιμϊξεισ, κα πρζπει να κακαρίηονται πριν 
από τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ με ξεχωριςτόσ εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

8. ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδι απορριμμάτων, ςκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί, υγρό ξεςκόνιςμα (με προεμποτιςμζνα 
πανάκια), ςφουγγάριςμα (ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά για τα W.C.) 

9. Σε κάκε κάλαμο χρθςιμοποιοφνται τουλάχιςτον 2 κακαρζσ προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ και ο επαρκισ αρικμόσ 
προεμποτιςμζνων πανιϊν. Τα χρθςιμοποιθμζνα πανιά & πανζτεσ δεν ξαναχρθςιμοποιοφνται αλλά απορρίπτονται 
ςε ειδικοφσ περιζκτεσ (πχ δίχτυ) 

10. Ρλφςιμο εξοπλιςμοφ (κάδοι, κουβάδεσ) και ςτζγνωμα ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. 
11. Πλα τα υλικά κα παρζχονται ςε επαρκι ποςότθτα από τθν αρχι τθσ βάρδιασ. 
12. Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) παραλαμβάνονται κακαρά και ςε περίπτωςθ φκοράσ 

αντικακίςτανται άμεςα. 
13. Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςτα Κλειςτά Τμιματα κα είναι 

αποκλειςτικά, κα διαφζρουν  και κα πλζνονται ξεχωριςτά. 
14. Πλα τα υλικά (ςφουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι μεγάλθσ ποςότθτασ 

αίματοσ ι άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα απορρίπτονται ςε κίτρινο περιζκτθ (π.χ. Υλικά Χειρουργείου, Μαιευτθρίου 
κ.τ.λ.) 

15. Στα κλινικά τμιματα τα πανάκια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των γραφείων ιατρϊν-νοςθλευτικϊν 
ςτάςεων κλπ, κα είναι διαφορετικά από αυτά τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ των καλάμων. 
 

Άρκρο 1 
2. ΚΑΘΘΜΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ εκτελείται και ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ιδίωσ δε 

i. Λουτρά - Τουαλζτεσ  
ii. Διάδρομοι  
iii. Αίκουςεσ αναμονισ – Κόμβοι τμθμάτων 
iv. Γραφεία  
v. Σκάλεσ και αςανςζρ.  
vi. Κουηίνεσ Τµθµάτων- Ανάπαυςθ Ρροςωπικοφ  
vii. Μαγειρεία - Τραπεηαρία.  
viii. Βεράντεσ  
ix. Ρεριβάλλοντα χϊρο των ειςόδων 
x. Ψφκτεσ νεροφ  

3. Επίςθσ, κακθμερινόσ κακαριςμόσ απαιτείται εκτόσ των άλλων και ςτουσ εξισ χϊρουσ: 
i. Control Room.  
ii. BMS. 
iii. W.C.  μθχανοςταςίων.  
iv. Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων. 
v. Πλουσ τουσ χϊρουσ του Νεκροτομείου (ςυμπεριλαμβανομζνου των ψυγείων-νεκροκαλάμων). 
vi. Φυλακίων (κεντρικι πφλθ & βορειοανατολικι πφλθ). 

 
Άρκρο 2 

Θ κακαριότθτα και απολφμανςθ των χϊρων γίνεται ςφμφωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται 
παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) όπωσ  κα 
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τεκοφν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ, ειδικότερα για χϊρουσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τον αςκενι, όπωσ οι κάλαμοι 
απομόνωςθσ, τα χειρουργεία,  μονάδεσ εντατικισ κεραπείασ, τα εργαςτιρια, θ αποςτείρωςθ κλπ. 
 

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  
Ο κάλαμοσ πρζπει να κακαρίηεται ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο, ϊςτε να µθν κωλφονται άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
(γεφματα, ιατρικζσ επιςκζψεισ, νοςθλεία, επιςκεπτιριο κλπ).  Θ κακαριότθτα ςτουσ καλάμουσ γίνεται κακθμερινά 
και ξεκινά με :  
i. Αποκομιδι των απορριμμάτων.  
ii. Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί  μιασ χριςεωσ που κα αλλάηει από κάλαμο ςε κάλαμο. Αν είναι πολλαπλϊν 

χριςεων κα πρζπει να υπάρχει πλυντιριο-ςτεγνωτιριο για να πλζνονται και να ςτεγνϊνονται μετά από κάκε 
χριςθ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

iii. Υγρό ξεςκόνιςμα του καλάμου με προεμποτιςμζνα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεςκόνιςμα ςε: τραπζηια, 
φωτιςτικά τοίχου, κακίςματα, περβάηια, παράκυρα, πόρτεσ και τα χεροφλια τουσ, ντουλάπεσ και τηάμια 
παρακφρων. 

iv. Σφουγγάριςμα που εφαρμόηεται ς' όλα τα δάπεδα εκτόσ από μοκζτεσ και παρκζτα. Το ςφουγγάριςμα κα γίνεται 
με το ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ το οποίο είναι το εξισ: Τοποκετείται ςτο κοντάρι θ 
προεμποτιςμζνθ πανζτα. Το ςφουγγάριςμα ξεκινάει από το εςωτερικό του καλάμου και προσ τα ζξω. Στο τζλοσ 
θ χρθςιμοποιθμζνθ πανζτα απορρίπτεται και τοποκετείται κακαρι ςτο κοντάρι για τον επόμενο κάλαμο. Ο 
ελάχιςτοσ αρικμόσ πανετϊν για ζνα κάλαμο είναι δφο (2).  Εάν χρειαςτεί απολφμανςθ, τα πανάκια κα πρζπει να 
είναι εμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα. 

v. Τα πανάκια, οι πανζτεσ, οι ςφουγγαρίςτρεσ πλζνονται κακθμερινά ςε πλυντιριο  με τουσ εξισ τρόπουσ: 1. Στουσ 
90 

ο
C ι οπωςδιποτε >70 

ο
C ι 2. Στουσ 60 

ο
C με τθν προςκικθ Cl2  με  απορρυπαντικό και ςτεγνϊνονται. Ρριν το 

πλφςιμο αφαιροφνται τα ξζνα ςϊματα (τρίχεσ, χνοφδια κτλ). Οι ςφουγγαρίςτρεσ και τα πανάκια  των WC 
πλζνονται ςε χωριςτό πλυντιριο ι εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πζρασ των πλφςεων είτε με τισ πανζτεσ 
είτε με τισ ςφουγγαρίςτρεσ κα πραγματοποιείται μια κενι πλφςθ με χλϊριο για τθ μείωςθ του μικροβιακοφ 
φορτίου.  

vi. Αν δθλωκεί μολυςματικό περιςτατικό ι αςκενισ µε ανοςοκαταςτολι χρθςιµοποιοφνται ξεχωριςτά υλικά ς' 
αυτοφσ τουσ καλάμουσ (ςφουγγαρίςτρα WC, πανάκια).  

vii. Στουσ διαδρόµουσ και ςτισ µεγάλεσ ανοικτζσ επιφάνειεσ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί µθχανι ταυτόχρονου 
ςκουπίςματοσ και ςφουγγαρίςματοσ ι, εναλλακτικά, κοινι ςφουγγαρίςτρα, διαφορετικοφ χρϊματοσ απ' αυτι 
του  WC, με ςφςτθμα διπλοφ κουβά. 

Οι παραπάνω ενζργειεσ εκτελοφνται τουλάχιςτον μία φορά ςε κάκε βάρδια και όποτε κρικεί απαραίτθτο. 
Κακαριότθτα-απολφμανςθ νοςθλευτικϊν κλινϊν κα γίνεται και μετά από εξιτιρια αςκενϊν. 
Γενικι Κακαριότθτα καλάμων πραγματοποιείται τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ, ι ςυχνότερα  εφ' όςον κρικεί 
απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ ι από τθν Ε.Ν.Λ. Θ γενικι κακαριότθτα περιλαμβάνει ανεξαιρζτωσ ότι υπάρχει 
μζςα ςτο κάλαμο (νοςθλευτικι κλίνθ, κομοδίνο, τραπεηίδιο κ.τ.λ.) 
Συχνι κακαριότθτα κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου ςτα πόμολα, χειρολαβζσ και ςτα κομβία των ανελκυςτιρων που 
υπάρχουν ςτουσ κόμβουσ κάκε ορόφου. 
Κακαριότθτα τηαμιϊν τουλάχιςτον 2 φορζσ μθνιαίωσ. 
Κακαριότθτα κακιςμάτων τουλάχιςτον μία φορά μθνιαίωσ. 

 
2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  
i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 
ii. Θ κακαριότθτα αρχίηει  από πάνω προσ τα κάτω και από τα πιο κακαρά προσ τα ακάκαρτα ςθμεία κακθμερινά. 

Κακαρίηεται  πρϊτα θ λάμπα µε υγρό ξεςκονόπανο, οι κακρζπτεσ, οι τοίχοι γφρω από τον νεροχφτθ, 
κακαρίηεται θ κικθ των χειροπετςετϊν και αναπλθρϊνεται. Αν υπάρχουν αυτόματεσ ςυςκευζσ ςαπουνιοφ 
αντικακίςταται το δοχείο ςαπουνιοφ (ςε καμία περίπτωςθ δεν επαναπλθρϊνεται). Ακολουκεί διαδικαςία 
κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςε όλα τα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα. 
Γίνεται κακαριότθτα αρχικά ςτο νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο 
κουβαδάκι – Ξζπλυμα. Ακολουκεί απολφμανςθ του νιπτιρα με προεμποτιςμζνα με απολυμαντικό διάλυμα 
πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ με το 
κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ- ξζπλυμα -απολφμανςθ για ότι υπάρχει ςτθν τουαλζτα, 
και χριςθ πολλϊν πανιϊν για: τον νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν-ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο 
απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με 
ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά  
Συνοπτικά το ςφςτθμα διπλοφ κουβά χρθςιμοποιείται ωσ εξισ: 

i. ΜΡΛΕ κάδοσ: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 
ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδοσ: νερό για ξζβγαλμα. 
iii. ΣΦΙΓΚΤΘΑΣ: ςτον κόκκινο κάδο. 
iv. ΧΘΣΘ:  
v. Εμβάπτιςθ τθσ ςφουγγαρίςτρασ ςτο απορρυπαντικό ι απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδοσ). 
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vi. Στίψιμο τθσ ςφουγγαρίςτρασ (κόκκινοσ κάδοσ). 
vii. Σφουγγάριςμα επιφάνειασ.  
viii. Εμβάπτιςθ ςτον κόκκινο κάδο (ξζπλυμα-ςτίψιμο) & επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ. 
ix. Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηεται ςτθν επόμενθ τουαλζτα. 
x. Θ ςφουγγαρίςτρα κα είναι αποκλειςτικά για τισ τουαλζτεσ και δεν κα χρθςιµοποιείται ςε άλλουσ 

χϊρουσ  
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ  
Ο γενικόσ κακαριςμόσ δωματίου μετά το εξιτιριο (ι ο μθνιαίοσ) πρζπει να γίνεται ζγκαιρα, ϊςτε να ζχει 
ολοκλθρωκεί πριν τθν  ειςαγωγι άλλου αςκενι.  
Ακολουκοφμενα  βιματα:  
1.Ο κινθτόσ εξοπλιςμόσ του καλάμου (κρεβάτια, κομοδίνα, τραπεηίδια, καρζκλεσ, πολυκρόνα) κακαρίηονται, 
ξεπλζνονται, απολυμαίνονται  και  μεταφζρονται εκτόσ καλάμου. 
2. Αποκομιδι  απορριμμάτων  
3. Αφαίρεςθ κουρτινϊν 
4. Αφαίρεςθ παραβάν 
5. Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί μιασ χριςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  
6. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των φωτιςτικϊν τοίχου του καλάμου και του ςιδθροδρόμου 
των παραβάν. 
7. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απορρυπαντικό.  Με τθ χριςθ πανζτασ  κακαρίηουμε τουσ τοίχουσ από 
πάνω προσ τα κάτω και δίνουμε ζμφαςθ ςτα ςθμεία που ζχουν περιςςότερουσ ρφπουσ. Αλλάηουμε πανζτεσ 
τακτικά. 
8. Ξεπλζνουμε με κακαρό νερό και τθ χριςθ πανζτασ. 
9. Χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν με απολυμαντικό. Διάλυςθ διςκίων χλωρίου  (αραίωςθ:2 διςκία ςε 3 lt 
νερό περ. 1000 ppm/lt).  Με τθ χριςθ  πανζτασ απολυμαίνουμε  τουσ τοίχουσ από πάνω προσ τα κάτω. 
10. Απολυμαίνουμε τα φϊτα και τον υπόλοιπο εξοπλιςμό που βρίςκεται ςτον τοίχο χρθςιμοποιϊντασ 
προεμποτιςμζνα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυςθ διςκίων χλωρίου  (αραίωςθ:2 διςκία ςε 3 lt νερό περ. 
1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίςθσ το ςιδθρόδρομο των παραβάν. 
11. Κακαριςμόσ τηαμιϊν. 
12. Κακαριςμόσ τθλεόραςθσ. 
13. Κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ των υπόλοιπων επιφανειϊν του καλάμου (ντουλάπεσ, πόρτεσ WC και 
καλάμου εςωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτιςμζνα πανάκια με το αντίςτοιχο προϊόν για κάκε εργαςία. 
14.  Επανάλθψθ απολφμανςθσ του εξοπλιςμοφ του καλάμου και επανατοποκζτθςθ ςτο κάλαμο. 

 
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 
Θ κακαριότθτα αρχίηει  από πάνω προσ τα κάτω και από τα πιο κακαρά προσ τα ακάκαρτα ςθμεία.  
Κακαρίηεται  πρϊτα θ λάμπα µε υγρό ξεςκονόπανο, οι κακρζπτεσ, οι τοίχοι γφρω από τον νεροχφτθ, 
κακαρίηεται θ κικθ των χειροπετςετϊν. 
Γίνεται κακαριότθτα-ξζπλυμα-απολφμανςθ ςτουσ τοίχουσ με τθ χριςθ πανζτασ. 
Ακολουκεί διαδικαςία κακαριότθτασ και απολφμανςθσ ςε όλα τα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα. 
Γίνεται κακαριότθτα αρχικά ςτο νιπτιρα με προεμποτιςμζνα πανάκια με απορρυπαντικό από το κίτρινο 
κουβαδάκι – Ξζπλυμα. 
Ακολουκεί απολφμανςθ του νιπτιρα με προεμποτιςμζνα πανάκια με απολυμαντικό διάλυμα (διςκία χλωρίου) 
από το κίτρινο κουβαδάκι  
Επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία για τθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ με το κόκκινο κουβαδάκι. 
Συνοπτικά, απαιτείται κακαριςμόσ-ξζπλυμα-απολφμανςθ για ότι υπάρχει ςτθν τουαλζτα και χριςθ πολλϊν 
πανιϊν με τα αντίςτοιχα διαλφματα για: τουσ τοίχουσ, το νιπτιρα-μπαταρίεσ-κικθ χειροπετςετϊν-
ςαπουνοκικθ και τθ λεκάνθ-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ.  
Εφοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).  
Ακολουκεί ςφουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά. 

 
3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΘΣ (κόμβοι - ςαλόνι κλινικισ) 

Διενεργείται: 
i. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί  μιασ χριςεωσ ι πλζνεται μετά από κάκε χριςθ, εφ' όςον είναι πολλαπλϊν 

χριςεων.  
ii. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των κακιςμάτων, τραπεηιδίων, περβάηια παρακφρων.  
iii. Ρλζνονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποκετοφνται κακαρζσ ςακοφλεσ, δεν αδειάηονται οι παλιζσ.  
iv. Σφουγγάριςμα με προεμποτιςμζνεσ µε απορρυπαντικό πανζτεσ.  
v. Ρεριοδικά κακαρίηονται τα φωτιςτικά εφόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ του τµιµατοσ.  
vi. Οι ψφκτεσ πλζνονται κακθμερινά µε απορρυπαντικό.  
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vii. Τηάμια παρακφρων 2 φορζσ μθνιαίωσ. 
 

4. ΚΟΥΗΙΝΕΣ ΤΜΘΜΑΤΩΝ  
Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ κακαριότθτα του χϊρου. 
i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 
ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί. 
iii. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ςε ότι υπάρχει ςτο χϊρο. 
iv. Σφουγγάριςμα με προεμποτιςμζνθ πανζτα. 

 
5. ΓΑΦΕΙΑ  

Τα γραφεία  κακαρίηονται µια φορά τθν θμζρα.  
i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 
ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  
iii. Εφόςον υπάρχουν μοκζτεσ, ςκοφπιςμα µε θλεκτρικι ςκοφπα και περιοδικό πλφςιμο µε το   ανάλογο 

μθχάνθμα. 
iv. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  
v. Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  
vi. Τηάμια παρακφρων 2 φορζσ μθνιαίωσ.  

 
6. ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  

Κακθμερινά:  
i. Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 
ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  
iii. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραφεία,  καρζκλεσ, πόμολα, 

χειρολαβζσ, πάγκοι. 
iv. Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια.. 
v. Ρλζνονται και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  
vi. Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα. 
vii. Τηάμια παρακφρων 2  φορζσ μθνιαίωσ.  

 
Πταν οι τοίχοι και οι επιφάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Τα W.C λόγω τθσ ςυχνισ  χριςθσ  
κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ καλάμουσ των αςκενϊν. 
Γενικι κακαριότθτα των ιατρείων πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ.  

 
7. ΤΜΘΜΑ ΕΡΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΩΝ  
Κακθμερινά:  

i. Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 
ii. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  
iii. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραφεία,  καρζκλεσ, πόμολα, 

χειρολαβζσ, πάγκοι. 
iv. Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια. 
v. Ρλζνονται  και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  
vi. Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνεσ με απολυμαντικό πανζτεσ. 
vii. Τηάμια παρακφρων τακτικά 2  φορζσ μθνιαίωσ.   

 
Πταν οι τοίχοι και οι επιφάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Κατά τθ διάρκεια και τθν επόμενθ τθσ 
εφθμερίασ απαιτείται ςχολαςτικι κακαριότθτα και απολφμανςθ κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Ρροϊςταμζνθσ. Τα W.C 
λόγω τθσ ςυχνισ  χριςθσ κακαρίηονται και απολυμαίνονται ςε ςυχνι βάςθ με τον ίδιο τρόπο-διαδικαςία με τουσ 
καλάμουσ των αςκενϊν. 
Γενικι κακαριότθτα πραγματοποιείται κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ρροϊςταμζνθ. Πλοι οι παραπάνω χϊροι 
ανάλογα με τθν ςυχνότθτα χριςθσ τουσ κακαρίηονται και περιςςότερεσ από δφο φορζσ. Πταν κρίνεται από τθν 
Ρροϊςταμζνθ γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ των ιατρείων.  

 
8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ 
Σφμφωνα με το πρωτόκολλο εργαςίασ που κα κατακζςει θ Ε.Ν.Λ.  
Επιβάλλεται θ ΑΜΕΣΘ αποκομιδι των μολυςματικϊν απορριμμάτων από τουσ ευαίςκθτουσ χϊρουσ ( Χειρουργεία- 
Μαιευτικά  Γενικά, Αποςτείρωςθ, ΜΕΘ) κακ' όλο το 24ωρο.  
 
 9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

i. Αποκομιδι απορριμμάτων. 
ii. Αφαίρεςθ του ακάκαρτου  ιματιςμοφ 
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iii. Στρϊςιμο κακαροφ ιματιςμοφ 
iv. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  
v. Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  
vi. Σφουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  
vii. Τηάμια παρακφρων 2  φορζσ μθνιαίωσ.    

 
10 .ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ  
Τα κλιμακοςτάςια κακαρίηονται μια φορά τθν θμζρα. Σκουπίηονται με θλεκτρικι ςκοφπα ι αντιςτατικό πανί. 
Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ. Απολυμαίνονται οι χειρολαβζσ των κυρϊν εξόδου προσ το 
κλιμακοςτάςιο, το περβάηι, οι κουπαςτζσ και το ςοβατεπί. Σφουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ κουβά και αλλαγι 
νεροφ τουλάχιςτον ανά όροφο. Χρθςιµοποιείται θ πινακίδα µε τθν ζνδειξθ "Βρεγμζνο Ράτωμα". Το κλιμακοςτάςιο 
ςφουγγαρίηεται ςε ϊρεσ µθ αιχμισ (06.00-08.00). Ο γενικόσ κακαριςμόσ γίνεται εβδομαδιαία κάκε Σάββατο. 
Επιςθμαίνεται ότι κακθμερινά γίνεται ζλεγχοσ και ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (νζοι λεκζδεσ, ςκουπίδια κλπ.), 
ειδοποιείται το Τμιμα κακαριςμοφ και επιμελείται άμεςα τον κακαριςμό των κλιμακοςταςίων.  
Ανελκυςτιρεσ  
Σκοφπιςμα µε απορροφθτικι ςκοφπα του δαπζδου και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των κυρϊν των  καλάμων δφο 
φορζσ τθν θμζρα. Πλεσ οι επιφάνειεσ και το πάτωμα κακαρίηονται µε υγρό κακαριςµοφ και υγρό απολφµανςθσ δφο 
φορζσ τθν θμζρα.  
Οι διακόπτεσ λειτουργίασ κα κακαρίηονται µε προεμποτιςμζνα ςε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιςτον 2 φορζσ ςε 
κάκε βάρδια. Σε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου…………… κα κακαρίηονται κάκε τρίμθνο οι 
ψευδοροφζσ και τα φωτιςτικά των καλάμων.  

 
11. ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΔΙΑΔΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ  
Κακαρίηονται τουλάχιςτον μία φορά τθν θμζρα και περιςςότερεσ από µία φορά ςτουσ πολυςφχναςτουσ 
διαδρόμουσ. Οι ενθμερωτικζσ πινακίδεσ να κακαρίηονται ανά 15ιµερο. Οι ψευδοροφζσ κακϊσ και τα φωτιςτικά 
ςϊματα να κακαρίηονται κάκε τρίμθνο ςε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου. Οι υαλοπίνακεσ 
να κακαρίηονται εςωτερικά και εξωτερικά µε τθν χριςθ του ανυψωτικοφ μθχανιματοσ ανά 15ιµερο.  

 
12. ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ - ΑΙΘΙΑ  
Κακαρίηονται κακθμερινά όλοι οι εξωτερικοί χϊροι των ειςόδων ςυμπεριλαμβανομζνων και των πεηοδρομίων 
αυτϊν. Σε τακτικι βάςθ απαιτείται κακαριςμόσ με ειδικι μθχανι. Γίνεται ςυχνι αποκομιδι απορριμμάτων. 
Απαιτείται ςυχνι κακαριότθτα των κάδων.  

 
13. ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ 
Τισ θμζρεσ τθσ αποκομιδισ, τα ψυγεία κα κακαρίηονται με πιεςτικό μθχάνθμα και κα απολυμαίνονται. 

 
Ειδικότερεσ οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ κακϊσ επίςθσ και οδθγίεσ για τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων 
τεχνικϊν ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων όπωσ διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα δοκοφν 
εγγράφωσ από τθν Ε.Ν.Λ. 

 
Άρκρο 3. 

ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 
 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τουλάχιςτον τον κάτωκι περιγραφόμενο εξοπλιςμό. Το Νοςοκομείο δικαιοφται 
να ηθτιςει αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου, εφόςον κρικεί  ότι ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται δεν 
είναι κατάλλθλοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.  
i. Ρεριςτροφικι µθχανι, για υγρό κακαριςμό δαπζδων, µοκετϊν  
ii. Απορροφθτζσ υγρϊν και ςκόνθσ. Μεγάλθσ ιςχφοσ 2000 W και χαμθλισ εκποµπισ κορφβου  
iii. Μπαταριοκίνθτεσ και θλεκτροκίνθτεσ µθχανζσ πλφςθσ δαπζδων, χαµθλισ εκποµπισ κορφβου. Χρθςιµοποιοφνται 
για µεγάλεσ επιφάνειεσ  
iv. Ριεςτικό µθχάνθµα για εξωτερικοφσ χϊρουσ   
v. Αφροπαραγωγόσ για µοκζτεσ  
vi. Μθχάνθµα γυαλίςµατοσ παρκετίνθσ δαπζδου ( τµχ.)  
vii. Μπαλαντζηεσ ( τµχ.)  
viii. Λάςτιχο ( τµχ.)  
ix. Σκάλα ( τµχ.)  
x. Τρόλεϊ κακαριςτριϊν ςυμβατά με το ςφςτθμα προεμποτιςμζνων πανιϊν γενικότερα (τροχιλατο καρότςι με 
ςυρτάρια: ζνα για κάκε κλινικό τμιμα και ζνα για κάκε ομάδα ομοειδϊν υπθρεςιϊν)  
xi. Συςτιματα διπλοφ κουβά (ςε περίπτωςθ που δεν είναι λειτουργικόσ ο κακαριςμόσ με τισ προεμποτιςμζνεσ 
πανζτεσ π.χ. ςτισ τουαλζτεσ και ςτα κλιμακοςτάςια). 
xii. Θλεκτρικι ςκοφπα. Θ θλεκτρικι ςκοφπα να είναι ευζλικτθ µε ρόδεσ, µεγάλθσ ιςχφοσ απορρόφθςθσ 1800-2000 
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W, να διακζτει φίλτρα κατακράτθςθσ και να είναι µμικρισ εκπομπισ κορφβου. Να διακζτει εξαρτιµατα που 
διευκολφνουν τισ διάφορεσ εργαςίεσ  
xiii. Μθχανικι φορθτι αςφρματθ ςκοφπα ικανοποιθτικισ ιςχφοσ απορρόφθςθσ (1 τεµ.)  
xiv. Μθχανι παραγωγισ ατµοφ για τον κακαριςµό των περςίδων του ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ - εξαεριςµοφ. (1 τµχ.)  
xv. Ρλυντιριο - ςτεγνωτιριο για το κακθµερινό πλφςιµο και ςτζγνωμα των υλικϊν πολλαπλϊν χριςεων.  
xvi. Ανυψωτικό µθχάνθµα για τον κακαριςµό των υαλοπινάκων - φωτιςτικϊν.  

 
Άρκρο 4. 

ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ενδεικτικά) 
 
Ανάλογα µε τθ χριςθ του χϊρου κακορίηεται θ ςυχνότθτα του κακαριςµοφ και τθσ απολφµανςθσ, όπωσ φαίνεται ςτουσ 
παρακάτω πίνακεσ. Ανεξαρτιτωσ αυτϊν, ςε κάκε περίπτωςθ, για κάκε εργαςία και κάκε χϊρο εργαςίασ κακορίηεται από το 
Νοςοκομείο ο χρόνοσ παροχισ αυτισ, κακϊσ επίςθσ και οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ αυτισ. Οι εργαςίεσ κακαριςµοφ γίνονται 
ςτα χρονικά διαςτιματα που δεν εµποδίηεται θ λειτουργία των χϊρων του Νοςοκοµείου.  
Ενδεικτικά ωράρια κακαριςμοφ: 
Κοινόχρθςτοι χϊροι: Κακθµερινά από 06:00 µζχρι 22:00.  
Νοςθλευτικά τµιµατα - δωμάτια νοςθλείασ: Κακθμερινόσ κακαριςμόσ από 06:00 µζχρι 13:00. Απογευματινό ςκοφπιςμα - 
ςφουγγάριςμα και αποκομιδι  απορριµµάτων από 15:00 µζχρι 20:00. Κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν από 20:00 µζχρι 06:00.  
Μονάδεσ Εντατικισ: Κακαριςµοί από 06:00 µζχρι 22:00 και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν από 22:00 µζχρι 06:00. 
Εξωτερικά ιατρεία: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ από 6:00 μζχρι 8:00 και από 15:00 µζχρι 22:00.  
Τµιµα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του 24ϊρου.  
Διαγνωςτικά Εργαςτιρια: Κακθµερινόσ κακαριςµόσ από 06:00 µζχρι 16:00.  
Απογευµατινι αποκοµιδι απορριµµάτων και κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν.  
Γραφεία: Κακθµερινζσ εργαςίεσ από 06:00 µζχρι 16:00.  
Χειρουργεία: Ενδιάµεςοι κακαριςµοί: από 07:00 µζχρι λιξθ επεµβάςεων.  
Τελικόσ κακαριςµόσ: από τθ λιξθ επεµβάςεων ζωσ 06:00.  
Ρλυντιρια: Κακαριςµόσ από 07:00 µζχρι 14:00.  
Αποκικεσ: Κακθµερινά από 07:00 µζχρι 08:30. Ο κακαριςµόσ γίνεται παρουςία του αποκθκάριου και όχι εκτόσ ωραρίου 
εργαςίασ για λόγουσ αςφαλείασ.  
Μθχανοςτάςια: Ρεριοδικόσ γενικόσ κακαριςµόσ (τουλάχιςτον µθνιαίωσ).  
Οι γενικοί κακαριςμοί κα γίνονται μθνιαία κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν προϊςταμζνθ ι τον υπεφκυνο του κάκε τμιματοσ. 
 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ :  
1. Εκτόσ του ωραρίου τακτικϊν-προγραµµατιςµζνων εργαςιϊν απαιτείται 24ωρθ κάλυψθ του Νοςοκομείου για τθν 

αντιµετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν.  
2. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν διαφορετικζσ κατθγορίεσ εργαςιϊν, Ρ.χ. ςε ζνα όροφο να απαιτείται κακαριςµόσ 

καλάµου, κακαριςµόσ γραφείων, κακαριςµόσ κοινοχριςτων χϊρων κλ.π., είναι προφανζσ ότι κα πρζπει να γίνει 
ςυντονιςµόσ και να εξαςφαλιςτεί θ αλλθλουχία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

3. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ζχει επόπτθ κακαριότθτασ ςτθν πρωινι και απογευματινι βάρδια. 
 

 
 

 
ΑΘΟ 5 

ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 
 

α/α ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 

1 
Σκοφπιςµα - 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 Τ.Ε.Ι. και 
ςτα Τ.Ε.Ρ.) 

4 Ρλαςτικά δάπεδα-γυάλιςµα  Μθνιαία 

5 Ρλαςτικά δάπεδα-αντικατάςταςθ παρκετίνθ Πταν 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 
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8 Θ/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  Σφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου 
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A-1.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΘ                ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΘΑΛΑΜΟΙ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΗΑΜΙΩΝ   

Χ 

 

 

 Το κρεβάτι και το κομοδίνο του 
αρρϊςτου που νοςθλεφεται 
κακαρίηεται κακθμερινά από τθ 
βοθκό καλάμου. 
 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

Χ 
 

X 
 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ 
 

X 
 Ρλφςιμο καλακιϊν όταν 

απαιτείται 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΛΕΚΙΑΣΜΕΝΩΝ 
ΚΟΥΤΙΝΩΝ - ΡΑΑΒΑΝ 

 
 

 
 

Πταν απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ -
ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

2Χ 
 

2X 
  

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

2Χ 
 

2Χ 
  

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 2Χ  2X   

ΛΟΙΡΟΙ ΧΩΟΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΩΝ, ΓΑΦΕΙΑ ΙΑΤΩΝ, ΒΟΘΘΘΤΙΚΟΙ ΧΩΟΙ) 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, 
ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. 
ΤΗΑΜΙΩΝ 

Χ  Χ   

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

Χ  Χ   

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 2Χ  Χ  
Ρλφςιμο καλακιϊν όταν 
απαιτείται 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το 
απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν ζντυπο να 
περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο 
επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με 
τον υπεφκυνο επιςταςίασ. 

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
 

 Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΡΑΑΛΑΒΘ 
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Α-2      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ (T.E.I), ΕΓΑΣΤΘΙΑ, 
ΙΑΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ 

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ.  

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, 
ΕΡΙΡΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & 
ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ 

 
 

X 
 

Απολφμανςθ όπου 
απαιτείται 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ   X   

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΙΚΑ 

 
 

X 
 

 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ X 
 

X 
 Ρλφςιμο καλακιϊν όταν 

απαιτείται 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ  
ΔΑΡΕΔΟΥ 

 
 

X 
 Απολφμανςθ όπου 

απαιτείται 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
– ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 2Χ 

 
X 

 
 

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 2Χ 

 
X 

 
 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

2X 
 

X 
 

 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το 
απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν ζντυπο να 
περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο 
επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με 
τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ   

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΡΑΑΛΑΒΘ 
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Α-3.     ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: EΕΡΕΙΓΟΝΤΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΤΕΡ),  
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ     
Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των χϊρων 
πικανϊσ 
 να απαιτθκεί μεγαλφτερθ ςυχνότθτα 
εργαςιϊν 
 
Θ απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ κα 
γίνεται με  
ευκφνθ του νοςθλευτικοφ 
προςωπικοφ.  
 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ,  
ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ   

2Χ 
 

2X 
 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΝΙΡΤΘΩΝ 2Χ  2X  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΤΗΑΜΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΙΚΑ 

2Χ  2X  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 4X  2X  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΔΑΡΕΔΟΥ 

2X 
 

2X 
 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

2Χ 
 

X 
  

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

2Χ 
 

X 
  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 
ΔΑΡΕΔΟΥ 

2X 
 

X 
  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των  

        χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν 
ζντυπο να  
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ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 
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A-4.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Χ 
 

X 
 Οι εργαςίεσ αυτζσ, εφ’ όςον 

απαιτείται, κα πρζπει να 
πραγματοποιοφνται μετά από 
κάκε επζμβαςθ. 
Τθν ευκφνθ για τον 
προςδιοριςμό τθσ 
ςυχνότθτασ ζχει θ 
προϊςταμζνθ του τμιματοσ. 
Οπωςδιποτε κα πρζπει να 
πραγματοποιοφνται   
ςχολαςτικά μετά το πζρασ του 
ωραρίου εργαςίασ του 
χειρουργείου 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΔΑΡΕΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Χ 
 

X 
 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ  X  

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΚΑΔΩΝ Χ  X  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΝΙΡΤΘΩΝ 

Χ  X  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΤΟΙΧΟΡΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ 
ΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΡΟΜΟΛΑ, 
ΡΙΗΕΣ, ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ, ΤΗΑΜΙΑ κλπ) 

Χ 

 

Χ 

  

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ, ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 
ΒΟΘΘΘΤΙΚΩΝ ΧΩΩΝ (ΑΝΑΝΘΨΘ, 
ΑΡΟΔΥΤΘΙΑ, ΑΡΟΘΘΚΘ 
ΑΡΟΣΤΕΙΩΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) 

Χ 

 

X 

  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το 
απαιτοφν. 

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρϊν ζντυπο 
να περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο 
επιςταςίασ. 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε 
με τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΡΑΑΛΑΒΘ 
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Α-5.       ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟI: EΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘΣ, ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ  

ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ
. 

ΑΞΙΟΛ
. 

ΡΟΓ ΑΞΙΟΛ
. ΚΟΙΝΟΙ ΧΩΟΙ      

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ  
& ΝΤΟΥΛΑΡΙΩΝ 

X 
 

X 
  

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ X  X   

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ  X  Ρλφςιμο καλακιϊν 2 φορζσ τθν εβδομάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 
ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

Χ 
 

X 
 Συχνόσ κακαριςμόσ λόγω του γεγονότοσ ότι 

οι  
τουαλζτεσ είναι κοινόχρθςτεσ .  
Ρλφςιμο καλακιϊν 2 φορζσ τθν εβδομάδα. 

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

Χ 
 

X 
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ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ Χ  X  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ανεξαρτιτωσ του θμερθςίου προγραμματιςμοφ θ κακαριότθτα και θ 
απολφμανςθ των χϊρων επαναλαμβάνονται όταν ζκτακτεσ ανάγκεσ το 
απαιτοφν.  

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το παρόν ζντυπο 
να περιζρχεται  εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον Υπεφκυνο 
Επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε 
με τον Υπεφκυνο Επιςταςίασ.   

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 
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A-6.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΧΩΟΙ, ΚΕΝΤ. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΥΡΟΔΟΧΘ              ΚΩΔ.:                     ΘΜΕ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΥΡΟΔΟΧΘ 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΡΙΡΛΩΝ, ΤΘΛ. 
ΘΑΛΑΜΩΝ, ΨΥΚΤΩΝ   

Χ 
 

 
 

Εφόςον απαιτθκεί 
πραγματοποιείται 
ζκτακτθ κακαριότθτα 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΩΝ, 
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ 

2Χ 
 

X 
 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 3Χ 
 

X 
 Ρλφςιμο καλακιϊν 2 

φορζσ τθν εβδομάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ -ΡΛΥΣΙΜΟ 
ΚΑΔΩΝ 

3Χ 
 

X 
 Συχνόσ κακαριςμόσ 

λόγω του γεγονότοσ 
ότι οι τουαλζτεσ είναι 
κοινόχρθςτεσ . 
Ρλφςιμο καλακιϊν 2 
φορζσ τθν εβδομάδα. 

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 3Χ  Χ  

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ ΔΑΡΕΔΟΥ 3Χ  X  

ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ Χ  Χ  
Ρλφςιμο κάδων 2 
φορζσ τθν εβδομάδα 

ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΔΑΡΕΔΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ   Χ   

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ   Χ   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ: 

 Ο υπεφκυνοσ του τμιματοσ κα πρζπει να μεριμνά ϊςτε το 
παρϊν ζντυπο να περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ 
ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο επιςταςίασ 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετικά με το παρϊν 
ζντυπο επικοινωνιςτε με τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΘ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ 

 
Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ αποτελοφν τα ελάχιςτα αναγκαία χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που 
απαιτοφνται, προκειμζνου αυτι να προςδιοριςκεί αντικειμενικά με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του 
Νοςοκομείου, είναι δε απαράβατοι και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Θ  ςφμβαςθ  που κα προκφψει από τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ   κα     διακοπεί    άμεςα ςτθν περίπτωςθ 
ολοκλιρωςθσ  οποιαςδιποτε άλλθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και χωρίσ δικαίωμα για αποηθμίωςθ του αναδόχου . 
                         
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΟΥΝΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ. ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 * Σθμείωςθ 1 : Ωσ Αρικμόσ Ατόμων προςδιορίηεται το Ρλικοσ Εργαηομζνων (περιλαμβανομζνων των ατόμων ρεπό) 
που αντιςτοιχεί ςτισ απαιτοφμενεσ εργατϊρεσ και είναι κοςτολογικά ιςοδφναμο και εκφραςμζνο ςε άτομα  6ωρθσ 
απαςχόλθςθσ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΑΙΘΜΟ
Σ 

ΑΤΟΜΩ
Ν (*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΕΤΘΣΙΑ ΔΑΡΑΝΘ 
(ΜΘΝΙΑΙΑ Χ 3 

ΜΘΝΕΣ) 

1.  
Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ (κακαριςτζσ–
ςτριεσ και επόπτεσ)  
( 48 άτομα 6ωρα + 8 άτομα 6ωρα για ρεπό) 

56    

2.  Ειςφορζσ ΙΚΑ εργοδότου 
    

3.  
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ 
(περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

    

4.  
Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων 
(περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ) 

    

5.  
Επιπλζον κόςτοσ Κυριακϊν-Αργιϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ)  6ωρθσ απαςχόλθςθσ 

20    

6.  

Επιπλζον κόςτοσ νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ)  6ωρθσ απαςχόλθςθσ 
(3 άτομα 6ωρα + 1 άτομο  6ωρο για ρεπό) 

4    

7.  
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε 
κανονικι άδεια 

    

8.  
Κόςτοσ εργαλείων και μθχανθμάτων 
κακαριςμοφ (αποςβζςεισ, βλάβεσ, 
ςυντιρθςθ) 

    

9.  
Κόςτοσ διοικθτικισ υποςτιριξθσ, εγγυθτικϊν 
επιςτολϊν, αςφάλειασ  & υγιεινισ (ΜΑΡ), 
λοιπά ζξοδα 

    

10.  
ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερκοφν αναλυτικά 
και να τεκμθριωκοφν κατά τθν κρίςθ κάκε 
υποψθφίου αναδόχου 

 
   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 
ΚΕΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΘΣΙΟ ΚΕΔΟΣ  

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 3 
ΜΘΝΕΣ) 

11.  Εργολαβικό κζρδοσ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΘΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΘΣΙΟ  ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΘΣΕΩΝ 

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 3 
ΜΘΝΕΣ) 

12.  Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ τιμολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΘΣΙΟ  ΤΙΜΘΜΑ 

ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 3 

ΜΘΝΕΣ) 

13.  ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Ρ.Α.)   

14.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Ρ.Α.)   
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Α.2.1. Ο παραπάνω πίνακασ ςυμπλθρϊνεται (χωρίσ να τροποποιθκεί θ μορφι του) από τουσ υποψιφιουσ 
αναδόχουσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ εργατικι, αςφαλιςτικι και ςχετικι Νομοκεςία επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ προςφοράσ προςκομίηοντασ ςτο Φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ επικυρωμζνα 
φωτοαντίγραφα τθσ προαναφερόμενθσ Νομοκεςίασ. Θ τιμι για κακζνα από τα πεδία του παραπάνω 
πίνακα κα είναι μια και μοναδικι και κα αναλφεται επαρκϊσ και με ςαφινεια ο τρόποσ-μζκοδοσ 
υπολογιςμοφ-προςδιοριςμοφ αυτισ τθσ τιμισ. 

Α.2.2. Ρροςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
Α.2.3. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τιμισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει 

ρθτι διλωςθ αποδοχισ όλων των όρων τθσ διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ 
Α.2.4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι θ 

προςφορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. 
Α.2.5. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 

τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά εντόσ 
προκεςμίασ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα που αυτά κα ηθτθκοφν. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν 
ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

Α.2.6. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι ανάδοχοι  υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Θ 
ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον υποψιφιο ανάδοχο 

Α.2.7. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διακιρυξθ/ςφμβαςθ αφενόσ 
είναι δεςμευτικι για τον ανάδοχο  ο οποίοσ και οφείλει να  εφαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα αφετζρου 
δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι 
επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο. 

Α.2.8. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε  ευρϊ μπορεί να γίνεται με  δφο θ περιςςότερα  δεκαδικά ψθφία (άνευ ορίων) 
εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δφο 
δεκαδικά ςθμεία προσ τα πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό ςθμείο είναι ίςον ι > του 5 και προσ τα κάτω ζνα 
είναι < του 5. 

 
Σθμείωςθ : Ο ανωτζρω πίνακασ πρζπει να ςυμπλθρωκεί ( με ποινι αποκλειςμοφ) ςφμφωνα με το άρκρο 68 του 

Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4144/2013 και ιςχφει. 
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