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με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςωορά βάςει - τιμισ προχπολογιςμοφ 

153.132,56€ με ΦΡΑ για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν.(CPV 90911200-8, ΚΑΕ 0419) 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Άρκρο. 1. Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωωόροσ Μακρυγιάννθ 50 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 45501 

Τθλζωωνο 2651366624 

Φαξ 2651029470 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Γκορίτςα Σοωία  

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gni-hatzikosta.gr   

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» (ΝΡΔΔ) και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από το γραωείο προμθκειϊν του Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

προαναωερκείςα διεφκυνςθ και τθλζωωνο. 

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ διακζςιμα. Θ 

απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν 

διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr   

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ του άρκρου 32 και 
32A του ν. 4412/16 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και ςφμωωνα με τθν κατευκυντιρια οδθγία 24 τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ «Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ 
κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακϊσ και των μζτρων για τθν αποτροπι τθσ διαςποράσ του» . 
 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα». Θ δαπάνθ για 
τθν παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.E : 0419 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του 
Φορζα ςε εκτζλεςθ του ΡΡΥΥ 2020. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων & του περιβάλλοντοσ 

χϊρου του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα και των παραρτθμάτων αυτοφ ιτοι των Κτιρίων 

αποκατάςταςθσ (Κζντρο Αποκατάςταςθσ και ΑϋΞενϊνασ (Ψυχαργϊσ)  - και Σχολισ ΤΕΕ(Ραλαιό Χατηθκϊςτα) κακϊσ και του 

Ρολυδφναμου Κζντρου Αντιμετϊπιςθσ τθσ Κρίςθσ Χρθςτϊν Ναρκωτικϊν και Αλκοόλ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV) : 90911200-8) 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 153.132,56€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ 
χωρίσ ΦΡΑ: € 123.494,00) και καλφπτει υπθρεςίεσ κακαριότθτασ που κα παραςχεκοφν για χρονικό διάςτθμα δυο (2) 
μθνϊν. 

mailto:s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
http://www.gni-hatzikosta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. Τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, βάςει τιμισ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ παροφςα διαδικαςία κα διακοπεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο εωόςον ςυμβαςιοποιθκεί ο ετιςιοσ διεκνισ 
διαγωνιςμόσ με αρ. Δ/ξθσ 71/2020 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ 
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποίθκθκε και ιςχφει. 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) 
και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013” 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – 
δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών 
του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογή τησ ελληνικήσ νομοθεςίασ ςτην Οδηγία 2011/7 τησ 16.2.2011 για 
την καταπολζμηςη των καθυςτερήςεων πληρωμών ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο” 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…»,  

 του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειών παροχήσ υπηρεςιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό 
ςφςτημα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυθμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ” 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 
13 ζωσ 15, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και 
άλλεσ διατάξεισ 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ” 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόωαςθσ (Β’ 3400) «Ρφθμιςη των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξησ, 
Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτφων” 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ.) 

 τθν κατευκυντιρια οδθγία 24 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ με κζμα: «Ειδικά ηθτιματα ανάκεςθσ και διαχείριςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ του ιοφ COVID-19, κακϊσ και των μζτρων για τθν 
αποτροπι τθσ διαςποράσ του» (αρ.πρωτ.: 2133/15.04.2020 , ΑΔΑ: ΨΟΘ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναωζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του 
αςωαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και ωορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναωζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Τισ κάτωκι αποωάςεισ και ζγγραωα: 

 Τθν αρικμ. 1/15.01.2021 με κζμα: «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΘΝ 27.01.2021». 
(ΑΔΑ:ΩΘΦΙ46906Ω-ΨΛ5και ΑΔΑΜ:21REQ008015224) 

 Τθν αρικμ. 88/04.01.2021 Απόωαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: ΩΞΕΞ46906Ω-5ΨΘ και ΑΔΑΜ:21REQ008015927) 

1.5 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ 
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά 
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί 
ωσ τζτοιεσ. 

1.6. Διαδικαςία πρόςκλθςθσ 

1. Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr  του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ). Σφμωωνα με το άρκρο 61 παρ. 2 του ν.4412/16 όπωσ ζχει τροποποιθκεί, 
θ ανάρτθςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ των προςκλιςεων ςε διαπραγμάτευςθ δεν είναι υποχρεωτικι. 
2. Ωσ χρόνοσ ζναρξθσ υποβολισ προςωορϊν ορίηεται ο χρόνοσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτο διαδικτυακό τόπο 
www.promitheus.gov.gr  του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) ιτοι θ 18.01.2021. 
3. Ωσ χρόνοσ λιξθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ  θμζρα Ραραςκευι 22.01.2021 και ϊρα 10.00 πμ. Μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ εν λόγω καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςωοράσ μζςω του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων. 
4. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα διενεργθκεί  τθν 22.01.2021 και θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12.00 μ.μ.  
5. Θ αποςωράγιςθ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ που ζχει οριςκεί με τθν 
αρικμ.1/15.01.2021 (Θ.7) απόωαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου και τα αρμόδια προσ τοφτο πιςτοποιθμζνα όργανα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 
6.Θ αποςωράγιςθ των υποψθωιοτιτων και θ αξιολόγθςι τουσ γίνεται θλεκτρονικά από τα αρμόδια πιςτοποιθμζνα ςτο 
Σφςτθμα όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ («Επιτροπι Διενζργειασ»). 
7.Οι υποβαλλόμενεσ ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιωιουσ για εκατόν ογδόντα 
θμζρεσ (180)θμερολογιακζσ θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ / αποςωράγιςθσ. Θ 
ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι για ακόμα 180 θμζρεσ. 
8. Κανζνασ υποψιωιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςτεί προωορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ 
οποιουδιποτε υπαλλιλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ (παρ. 2 αρ.22 
Ν.4412/16). 

1.7 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Εωόςον ηθτθκοφν εγγράωωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον διαγωνιςμό, το αργότερο 
τζςςερισ (3) μζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, αυτζσ κα παρζχονται εγγράωωσ από τθν 
Ανακζτουςα Aρχι, το αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

Γλϊςςα 
Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ 

Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα 

ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν 

ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο 

κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.2 Εγγυιςεισ 

2.2.1. Φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

Δεν απαιτείται. 

 

2.2.2. Φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι 

κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τον εκδότθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 

να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τθσ. 

2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ προςκεκλθμζνοσ οικονομικόσ ωορζασ, 
εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του 
(εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ τθσ 
παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 
ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 
παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα 
άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
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δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν 
κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν(IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου  αωορά  ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά ςτουσ νόμιμουσ 

εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι 

ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.3.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ  παρ. 2 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ.  

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να 
ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.3.3. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, 
θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.4     Κριτιρια Επιλογισ 

2.4.1 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι προςκεκλθμζνοι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι τθν «Ραροχι 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε χϊρουσ Νοςοκομείου».  
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2.4.2 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί 
ωορείσ: 

απαιτείται να ζχουν εκτελζςει κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται “για τισ τρεισ τελευταίεσ 

οικονομικζσ χριςεισ κατ’ανϊτατο όριο, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ ωορζα ι ζναρξθσ των 

δραςτθριοτιτων του”), εωόςον είναι μικρότεροσ , εργαςίεσ ςυναωείσ με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. Ο ςυνολικόσ 

προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Εωόςον μια εργαςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί κα λαμβάνεται 

υπόψθ το φψοσ τθσ εκτελεςκείςασ δαπάνθσ που καλφπτεται από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ.  

 

2.4.3 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με: 

α) Ριςτοποιθτικό  ISO 9001:2015 ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ για υπθρεςίεσ κακαριςμοφ 

β)  Ριςτοποιθτικό  ISO 14001:2015 ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ    

γ) Ριςτοποιθτικό ISO 45001:2018 ςυςτιματοσ διαχείριςθσ για τθν υγεία και αςωάλεια ςτθν εργαςία 

δ) Ριςτοποιθτικό ISO 26000:2010 ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

ε) Ριςτοποιθτικό ISO 27001:2013 ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αςωάλειασ πλθροωοριϊν 

Στ) Βεβαίωςθ ςυμμόρωωςθσ ςφμωωνα με το πρότυπο πιςτοποίθςθσ BS 10012:2017 ςυςτιματοσ διαχείριςθσ πλθροωοριϊν 
προςωπικοφ χαρακτιρα. 

2.5 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ 
παραγράωου 2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.4.1, 2.4.3 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν 
κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν 
παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόωαςθσ 
158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο  

Το ΤΕΥΔ υπογράωεται μετά από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ πρόςκλθςθσ ςτουσ προςκεκλθμζνουσ προμθκευτζσ και 
μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ των προςωορϊν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό 
ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( 
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.6 Αποδεικτικά μζςα 

Β.1.Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.3 οι προςωζροντεσ οικονομικοί 

ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραωο 2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊουι, ελλείψει αυτοφ, 

ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ 

ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 

άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ 

ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 

β) για τθν παράγραωο 2.3.2 (α)  πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ 

και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ (ςτθν 
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περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αωορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 

επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτου οποίουσ οωείλει να καταβάλει ειςωορζσ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ. 

γ) για τθν παράγραωο 2.3.2 (γ) πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ. Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ 
διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.4.1 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό 
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.4.1 (απόδειξθ 
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμωωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, 
ωζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 2.4.2: 

 Ρίνακα των κυριότερων εργαςιϊν που εκτζλεςαν ι ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν κατά τα τρία (3) τελευταία ζτθ ι για όςο 

χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εωόςον είναι μικρότεροσ, και είναι ςυναωείσ με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία. Εάν ο αποδζκτθσ 

είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται 

από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν ο Αποδζκτθσ είναι ιδιϊτθσ, υποβάλλονται ωσ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τα αντίςτοιχα 

παραςτατικά ι εωόςον δεν προβλζπεται θ ζκδοςι τουσ ι τζτοια δεν υπάρχουν, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του ωορζα 

και, εάν τοφτο δεν είναι δυνατό, υπεφκυνθ διλωςθ του παρόχου. Ο Ρίνακασ εργαςιϊν πρζπει να ςυνταχκεί ςφμωωνα με 

το ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/Α ΑΡΟΔΕΚΤΘΣ 
ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΘ 
ΝΑΙ-ΟΧΙ 

1      

2      

3      

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ανωτζρω εργαςιϊν κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ με το 50% τθσ 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

Εωόςον μια εργαςία δεν ζχει ολοκλθρωκεί κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ τθσ εκτελεςκείςασ δαπάνθσ που καλφπτεται 

από βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ.  

Β4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.4.3 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά που αναωζρονται ςτο αρ. 2.4.3 

(α- Στ) 

Τα προςκομιηόμενα πρζπει να είναι από κατάλλθλα διαπιςτευμζνουσ φορείσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και 

ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό πρόςωπο και 
υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ 
ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα 
ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε 
ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα),ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ ωορζα , όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

2.7 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει τιμισ. 

2.8 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά –Οικονομικι προςφορά» 

 
2.8.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 
Για τθν παροφςα διαδικαςία οι προςκεκλθμζνοι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν θλεκτρονικά: 
(α) τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο αρ.2.6 Αποδεικτικά μζςα τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ με χρόνο ζκδοςθσ 
ιςχφοσ όπωσ περιγράωεται ςε κάκε ζνα από αυτά και 
(β) Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα ότι αποδζχεται τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ προςωοράσ τουσ 

2.8.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι προςφορά» 

(α)το Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ Δ/ξθσ ςυμπλθρωμζνο και ψθωιακά υπογεγραμμζνο ςε 
μορωι pdf και 

(β) Κατάςταςθ ςτθν οποία να αποτυπϊνονται:  
1) ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο  

2) οι θμζρεσ και οι ϊρεσ εργαςίασ  

3) θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι  

4) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αωορά τισ πάςθσ ωφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων  

5) Το φψοσ των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά  

6) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.  

Πλα τα ανωτζρω υποβάλλονται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 Υποβολι προςωορϊν- αιτιςεων ςυμμετοχισ τθσ 
αρικμ. 56902/215/ 02.06.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2.6.2017) Υπουργικισ Απόωαςθσ. Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά 
υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 
(Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

 
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναωζρονται ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εωόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
προςωοράσ. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραωισ τουσ. 

 
Ππου δεν προβλζπεται ρθτά ο χρόνοσ ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν αυτά κατά κανόνα εκδίδονται μετά τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ ϊςτε να διαςωαλίηεται το επίκαιρο των καταςτάςεων που βεβαιϊνουν (αρ.πρωτ. 5035/28.09.2018 
ζγγραωο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) 

 

2.9 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα 180 θμερϊν από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ 
λιξθ τθσ. 

2.10 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε 
περίπτωςθ, προςωορά: 
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α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι 
εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ 
εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι  
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ 
και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

1.Θ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν κα διενεργθκεί τθν 22.01.2021 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 12.00 μμ 
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 1.6 τθσ Ραροφςασ Ρρόςκλθςθσ. 
 
2. Θ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –τεχνικϊν και οικονομικϊν προςωορϊν διενεργείται ςε 
ςτάδια με πρϊτο ςτάδιο το ςτάδιο αποςωράγιςθσ των (υπο)ωακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςωορά» και 
ζπειτα των (υπο)ωακζλων των «Οικονομικϊν προςωορϊν» τθν ίδια θμερομθνία αποςωράγιςθσ ιτοι τθν 22.01.2021. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραωα ι 
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ προςωοράσ τουσ, ςφμωωνα με το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016. 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν των προςωερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά του άρκρου 2.8 ζκρινε πλιρθ και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι  
προσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι 
Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.  

Κατά τθσ παροφςασ απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ςφμωωνα με το Βιβλίο IV (άρκρα 345 ζωσ 374) του Ν. 
4412/2016 

3.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςωορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράωεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν βάςει 
του αρ. 2.8. τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται 
πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων δεν ζχουν κατακζςει τα δικαιολογθτικά του αρ. 2.8 ςφμωωνα με τα όςα αναωζρονται ςε 
αυτό και τθν αποδοχι όςων αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

γ) ςτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν των 
προςωερόντων, των οποίων δικαιολογθτικά του αρ. 2.8.2 τθσ παροφςασ ζκρινε πλιρθ και ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 
κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του οριςτικοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω 
όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί 
από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα 
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 
προςωορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το αποτζλεςμα  τθσ 
αξιολόγθςθσ θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςωζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με αντίγραωο του αντίςτοιχου πρακτικοφ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 
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3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραωο του πρακτικοφ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε κάκε προςωζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, ςφμωωνα με το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε 
όλουσ τουσ προςωζροντεσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ που κα 
κακοριςκεί ςτθν εν λόγω πρόςκλθςθ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι 
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ 
κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ 
αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία 
για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα αν θ πράξθ 
κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα 
επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμωζροντα του 
ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςωυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από 
τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον 
θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςωυγι» και 
επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο ωζρει 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα υπζρ του 
Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 
56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςωυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν 
προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι 
ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςωυγισ, ςφμωωνα με το  άρκρο 368 του 
ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν 
υπάρχουν ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι.  
 
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςωυγι ςε κάκε ενδιαωερόμενο τρίτο ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου 
εδαωίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαωίου 
τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 
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Θ ΑΕΡΡ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ 
προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του 
παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε 
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςωυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά 
επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςωυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα 
που αωοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ 
πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςωεφγοντα μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι 
αν αυτό δεν είναι εωικτό με οποιοδιποτε πρόςωορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ 
αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατωόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ 
ςυηιτθςθ τθσ προςωυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί ωορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςωυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι 
παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν 
ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ 
ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ ο ι 
ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον ζχουν εκδοκεί ι 
ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι τθν 
πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ 
αποωανκεί διαωορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ ςυναωκείςασ 
ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του 
Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα να αποωαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραωι 
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςωερόντων και ανεξάρτθτα από το ςτάδιο 
οποιαδιποτε διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα 
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ 
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 
4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράωων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του 
αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν 
θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράωου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράωου 5 
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 . 

 

5.Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 
ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ 
τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 

6. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα 
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν 
παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ 
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο 
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

7.Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ μθνιαίασ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υπθρεςιϊν 
 
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα 
τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και 
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για 
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 
4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςωορά 
υπζρ ΟΓΑ 20%. 

δ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμωωνα με το Ν.3580/2007 και τθν 
Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36392/17.03.2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Βϋ/24.03.2009) 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ 
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορωωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμωωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ 
οποίεσ οωείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των 
δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, θ 
ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ 
απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται 
ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ 
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
αν οι υπθρεςίεσ που αωοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ 
εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
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5.3 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν 
οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο 
άρκρο 205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, διαωορετικά θ προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργείται από τισ μθνιαίεσ επιτροπζσ που 

ορίηονται  με θμεριςια κίνθςθ του αρμόδιου τμιματοσ του Νοςοκομείου για τθν προμικεια αναλϊςιμου υγειονομικοφ και 

λοιποφ υλικοφ θ οποία κα ειςθγοφνται ςτο αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αωοροφν ςτθν 

προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 

επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αωοροφν ςε τροποποίθςθ του 

αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016.   

Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο 

καταγράωονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε 

αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο 

ςυνυπογράωεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και ωυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εωικτό προςκομίηεται από 

τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραωζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραωι τθσ και κα ζχει δίμθνθ διάρκεια. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, 
ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οωείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, 
διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 11 εδάωιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα 
ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.  

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ζλεγχοσ ςτον οποίο, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναωζρει τισ παρεκκλίςεισ που 
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναωερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ 
ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόωαςθ του αρμόδιου 
αποωαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν 
ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόωαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμωωνα με τα 
αναωερόμενα ςτθν απόωαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποωαινόμενο όργανο με απόωαςι του, θ οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθωκεί ςχετικι απόωαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι 
προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ 
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επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων 
και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με ζκπτωςθ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται 
από τθν απόωαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία 
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμωωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 5.2.2 τθσ 
παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
τάχκθκε και εωόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν υπάρχει δυνατότθτα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 

 

 

 

               O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

                                                                                                                            ΣΡΥΙΔΩΝ ΔΕΔΕΜΕΖΗΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι . ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. Τεχνικεσ Ρροδιαγραωεσ Για Τθν Αναδειξθ Αναδοχου Κακαριοτθτασ Των Κτιριακων Εγκαταςταςεων & 

Του Ρεριβάλλοντοσ Χϊρου Του Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 

ΜΕΟΣ Α. 

Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν 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 ςυμμόρωωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

Σε οριςμζνα ςθμεία ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ που ακολουκοφν και όπου δεν είναι εωικτι θ πλιρθσ τεχνικι 

περιγραωι των ηθτουμζνων τεχνικϊν προδιαγραωϊν ίςωσ να αναωζρονται ενδεικτικά ςυγκεκριμζνα προϊόντα ι 

εμπορικά ςιματα. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα ηθτοφμενα προϊόντα/υπθρεςίεσ είναι απλϊσ αντίςτοιχα ι ιςοδφναμα 

των ενδεικτικϊσ αναωερομζνων. Οι υποψιωιοι οικονομικοί ωορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςωορζσ 

τεκμθριϊνοντασ με τον καλφτερο κατά τθν κρίςθ τουσ τρόπο τθν αντιςτοιχία. 

 

Οι χϊροι κακαριςμοφ είναι:   

α) Ιςόγειο με τα γραωεία  τθσ Δ/κθσ Υπθρεςίασ. 

    Ε.Ι.- χϊροι νοςθλείασ=1.903m2 + Eργαςτιρια -Γραωεία=1169m2 +  

    Κλιμακοςτάςια-κοινόχρθςτοι=568m2.  Δ/κι Υπθρεςία  569m2           Σφνολο: (4.209m2) 

β) Πλοσ ο 1οσ  όροωοσ   

    Θάλαμοι - χϊροι νοςθλείασ (Α&Β Χειρουργικι+ ΩΛ+ Ορκοπεδικι + Γνακοπροςωπικι 

   +Ουρολογικι+ Α&Β Ρακολογικι)=3.220m2 + Γραωεία-Βοθκθτικοί χϊροι=842m2 +  

    κλιμακοςτάςια=788m2.                                                                          Σφνολο: (4.850m2) 

γ) Ο 2οσ όροωοσ  μαηί με τα  Χειρουργεία. 

    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ (Γυναικολογικι+Οωκαμολογικι+Καρδιολογικι+   

    Ραιδιατρικι) = 2.972m2 + ΜΕΘ -Χειρουργεία =1500 m2. + Γραωεία -Βοθκθτικοί   

   χϊροι=422m2 + κλιμακοςτάςια=481m2.                                                Σφνολο: (5.375m2) 

δ) Πλο το 1ο  υπόγειο.      

    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ(Νεωρολογικι+ΜΤΝ) =967m2 Εργαςτιρια-Ιατρεία   

    =835m2  + Αιμοδυναμικό =148m2. + Γραωεία-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) 
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ςτ) Το 3ο υπόγειο.  

    Αποςτείρωςθ= 530 m2  + Βοθκθτικοί χϊροι=106m2 + κλιμακοςτάςια=144m2.   Σφνολο: (780m2) 

η)  Χϊροι ωαρμακείου & όλο το ιςόγειο παλαιάσ πτζρυγασ (καμάρεσ).                        Σφνολο: (677m2) 

θ) Κτίριο αποκατάςταςθσ  - Σχολι ΤΕΕ(Ραλαιό Χατηθκϊςτα) .   

    Θάλαμοι- χϊροι νοςθλείασ=408m2 + κλιμακοςτάςια-κοινόχρ. =228m2   + Γραωεία- 

    Βοθκθτικοί χϊροι=277m2 .                                                                                       Σφνολο: (913m2) 

κ) Κακαριςμόσ του αφλειου  χϊρου                                                                Σφνολο: (7.500m2 περίπου) και 

ι) Θ μεταωορά των απορριμμάτων ςτο χϊρο αποκομιδισ του Νοςοκομείου. 

Συνολικι  επιωάνεια: 28.014 τ.μ. 

 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να καλφψει τθν κακαριότθτα 855,75 m2 ςτο Γ’ όροωο  του Ρολυδφναμου Κζντρου 

Αντιμετϊπιςθσ τθσ Κρίςθσ Χρθςτϊν Ναρκωτικϊν και Αλκοόλ από προςωπικό του κατόπιν υπόδειξθσ τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ του Νοςοκομείου όποτε αυτό κρικεί απαραίτθτο.  

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 3.  

του Β.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ. 

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 αςωαλιςτικζσ 

καλφψεισ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςωάλειασ των εργαηομζνων, λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, ωόροι 

κλπ.                                                       

Στο Νοςοκομείο παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των αςωαλιςτικϊν ταμείων κ.λ.π. Σε 

περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναωερόμενων  όρων παρζχεται το δικαίωμα ςτο 

Νοςοκομείο να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 

Για ότι δεv πρoβλζπεται απo τθv παρoφςα διακιρυξθ ιςχφoυvoι περί πρoμθκειϊv διατάξεισ τoυ Δθμoςίoυ, όπωσ 

ιςχφoυv κάκε ωoρά.. 

 

Β.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

Άρκρο 1.ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν κακαριότθτα και τθν απολφμανςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και των εν γζνει 

χϊρων του Νοςοκομείου «Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  εκτάςεωσ ςφμωωνα με τουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ, κακϋ όλο το 24ωρο και 

για όλεσ τισ θμζρεσ του χρόνου, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ. 

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.  
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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 ςφμωωνα 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 αναωζρονται ρθτά ςτθν παροφςα  ι υπάρχει εφλογθ απόκλιςθ ςτθν ζκταςι τουσ.  

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 προβλεωκοφν και κα πρζπει να ειδοποιείται 

εγγράωωσ από τθν υπθρεςία ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. Θ τιμι των προςκζτων εργαςιϊν κα υπολογίηεται από τθν 

προςωερκείςα τιμι, θ οποία δεςμεφει τον ανάδοχο. Επίςθσ θ υπθρεςία μπορεί να μειϊςει τουσ χϊρουσ εωόςον δε 

λειτουργοφν και το τίµθµα κα μειωκεί µε ανάλογθ μείωςθ του προςωπικοφ.  

Ωσ ολοκλιρωςθ του κακαριςμοφ κεωρείται και θ αποκομιδι των απορριμμάτων που κα γίνεται ςφμωωνα με τισ 

ςυςτάςεισ τθσ  Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) και τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Νοςοκομειακϊν 

Αποβλιτων (ΕΔΑΥΜ) του Νοςοκομείου.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωρίηει και να τθρεί τθν ιςχφουςα Ελλθνικι νομοκεςία για τθν διαχείριςθ των 

νοςοκομειακϊν αποβλιτων (Ενδεικτικά αναωζρεται το ΦΕΚ 1537/8-5-2012) βάςει τθσ οποίασ ζχει ςυνταχκεί ο 

εςωτερικόσ κανονιςμόσ διαχείριςθσ αποβλιτων του Νοςοκομείου. Τα νοςοκομειακά απόβλθτα κα διαχωρίηονται ςτα: 

α) Οικιακοφ τφπου (ΑΣΑ)  που τοποκετοφνται ςε μαφρουσ ςάκουσ απορριμμάτων μίασ χριςεωσ (μεγάλουσ και 

μικροφσ)  όπου και απορρίπτονται. 

β) Επικίνδυνα απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία ςυλλζγονται ςε κίτρινουσ ςάκουσ και κίτρινα δοχεία 

απόρριψθσ αιχμθρϊν μιασ χριςθσ και τοποκετοφνταιςε ειδικά κίτρινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospitalboxes) όπωσ 

προβλζπει και θ κείμενθ νομοκεςία. 

γ) Μικτά επικίνδυνα απόβλθτα (ΜΕΑ), τα οποία ςυλλζγονται ςε κόκκινουσ ςάκουσ ι ειδικά μπιτόνια αν πρόκειται για 

υγρά που ςτθ ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο καιτοποκετοφνται ςε ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ 

(Hospitalboxes) όπωσ προβλζπει και θ κείμενθ νομοκεςία. 

δ) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα ( ΑΕΑ) τα οποία ςυλλζγονται ςε κόκκινουσ ςάκουσ ι ειδικά μπιτόνια αν πρόκειται για 

υγρά και ςτθ ςυνζχεια κλείνονται ςε κόκκινο ςάκο καιτοποκετοφνται ςε ειδικά κόκκινα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ 

(Hospitalboxes) όπωσ προβλζπει και θ κείμενθ νομοκεςία. Τα χαρτοκυτία μιασ χριςθσ (Hospital boxes) κα διατίκενται 

από το Νοςοκομείο ( 

ε) υλικά προσ ανακφκλωςθ, τα οποία τοποκετοφνται ςε μπλε ςάκουσ μιασ χριςθσ.  

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: ο ςάκοσ κα τοποκετείται πάντα ςε ίδιου χρϊματοσ ειδικό χαρτοκυτίο (Hospitalboxes). 

Απαραίτθτα όλοι οι ςάκοι κα ωζρουν αυτοκόλλθτθ ετικζτα ςτθν οποία κα αναγράωεται το τμιμα απ' το οποίο 

προζρχονται, θ θμερομθνία και θ ϊρα αποκομιδισ. 

Τα απορρίμματα κα πρζπει να ςυλλζγονται κατά το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτον τόπο παραγωγισ τουσ και να 

αποκλείονται οι διαδικαςίεσ εκκζνωςθσ και επαναλαμβανόμενθσ πλιρωςθσ τθσ ςυςκευαςίασ. 

Κάκε ωορά κα αλλάηει ο ςάκοσ και μια ωορά τθν θμζρα κα πλζνονται οι περιζκτεσ ςτουσ καλάμουσ και ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (εςωτερικοφσ-εξωτερικοφσ). 

Για τθ μεταωορά των απορριμμάτων πρζπει να χρθςιμοποιοφνται τροχιλατοι κάδοι, οι οποίοι κα κλείνουν αςωαλϊσ 

και κα κακαρίηονται και 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. 
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Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διακζτει ςε επαρκι ποςότθτα τα υλικά των περιπτϊςεων (α) και (ε) κακϊσ και 

όλα τα αναγκαία μθχαν/τα, υλικά & εξοπλιςμό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του.  

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 εμωάνιςθ.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα απαραίτθτα υλικά κακαριςμοφ και απολυμαντικά , τα οποία κα πρζπει 

να αποδεικνφει με ςχετικά ζγγραωα ότι πλθροφν τουσ όρουσ που κζτει θ Επιτροπι Ελζγχου Νοςοκομειακϊν 

Λοιμϊξεων, για παράδειγμα άδεια ΕΟΦ, Γ.Χ.Κ. δεν είναι βλαβερά για τον χριςτθ κακϊσ και ότι δεν προκαλοφν 

διάβρωςθ ςτισ επιωάνειεσ που χρθςιμοποιοφνται. Ππωσ παρατίκενται αναλυτικά ςτο Άρκρο 4. 

Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει αμζςωσ ϊςτε θ 

εκτζλεςθ του αναλθωκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ.  

Το Νοςοκομείο  παρζχει ςτον ανάδοχο χϊρο για τθν ωφλαξθ  των εργαλείων, των μθχανθμάτων και υλικϊν 

κακαριότθτασ, κακϊσ επίςθσ και αποδυτιρια για το προςωπικό του. Τα υλικά πολλαπλϊν χριςεων (ςωουγγαρίςτρεσ, 

πανζτεσ  με μικροϊνεσ, πανάκια) κα πλζνονται ςε πλυντιρια και κα ςτεγνϊνονται ςε ςτεγνωτιρια που κα βρίςκονται 

εντόσ του χϊρου του νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ οωείλει 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 ωκορά για οποιοδιποτε λόγο των αντικειμζνων που ωζρνει ι 

ζχει αποκθκευμζνα ο ανάδοχοσ και οι υπάλλθλοί του ςτο χϊρο του Νοςοκομείου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςωάλειασ και αςωάλειασ και να ςυμμορωϊνεται με τισ 

ςχετικζσ οδθγίεσ του Νοςοκομείου. 

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, εω' όςον αυτι οωείλεται ςε 

υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του ιδίου (αναδόχου) ι των εργαςιϊν του.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ζντυπθ αλλθλογραωία µε τουσ αρμόδιουσ του Νοςοκομείου µε ςκοπό τθν 

επιςιμανςθ τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων.  

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, τθν Ε.Ν.Λ και τθν  Επιτροπι 

Διαχείριςθ  Αποβλιτων . Εάν ο ανάδοχοσ δεν ωροντίηει ςφμωωνα µε τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ 

ι παράλειψθσ ι πλθμμελοφσ εργαςίασ κα επιβάλλονται από το Νοςοκομείο  οι κάτωκι ποινικζσ ριτρεσ:  

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.  

Για οποιαδιποτε αλλαγι τρόπου κακαριότθτασ και χριςθσ υλικϊν πρζπει να υπάρχει ζγκριςθ από τθν Ε.Ν.Λ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι χρειάηεται ςτθν Διαχείριςθ των Αποβλιτων, για τθν οποία κφριοσ υπεφκυνοσ, για να δίνει 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, είναι ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, τον οποίο ο ανάδοχοσ οωείλει να γνωρίηει και να 

ςυμβουλεφεται.. 

Κατά τθν παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο, δεν πρζπει  να παρακωλφεται θ  λειτουργία του Νοςοκομείου οφτε να 

ενοχλοφνται αςκενείσ, προςωπικό και επιςκζπτεσ.  

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ωροντίηει για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ του και για τθν 

αποχϊρθςι τουσ από το Νοςοκομείο, µετά το τζλοσ τθσ εργαςίασ τουσ.  

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που 

ςυνεπάγεται θ παροχι υπθρεςιϊν ςτο χϊρο ενόσ Νοςθλευτικοφ Ιδρφματοσ.  



 

Σελίδα 23 

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. 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα που αωοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του (όπωσ ςτολζσ προςωπικοφ, 

υλικά κακαριότθτασ, μθχανιματα, εξοπλιςμό). 

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. 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οιοδιποτε λόγο τθν παροχι των υπθρεςιϊν του. Για το λόγο αυτό ο 

ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν προςωορά του ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςυνεχϊσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ απεργίασ προςωπικοφ. 

 

Άρκρο 2. ΤΘΘΣΘ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυμμορωϊνεται με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και 

Αςωάλειασ 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,  ΙSOELOT. 

Ο Ανάδοχοσ, ωσ υπόχρεοσ να τθρεί τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ, υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμζςωσ 

ςτθν Υπθρεςία τισ οδθγίεσ που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και τα 

ζγγραωα των διάωορων Αρμόδιων Αρχϊν ςχετικά με τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

Τόςο θ Υπθρεςία όςο και κάκε Αρμόδια Αρχι δικαιοφνται να παρακολουκοφν και να ελζγχουν τθ ςυμμόρωωςθ του 

Αναδόχου με τουσ Κανονιςμοφσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ. 

 

Άρκρο 3. ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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, ςφμωωνα με πρόγραμμα που κα ζχει υλοποιθκεί και κα κατατεκεί. 

Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του για κζματα που 

αωοροφν τθν χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ, τθν τεχνολογία και υγιεινι ϊςτε να υλοποιοφνται οι νομοκετικζσ 

απαιτιςεισ. Τα ζξοδα αυτά βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ  εκάςτοτε ιςχφουςασ εργατικισ και αςωαλιςτικισ 

νομοκεςίασ, αναωορικά 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 αςωάλειασ κλπ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ 

δίνει το δικαίωμα ςτο Νοςοκομείο για μονομερι καταγγελία τθσ ςυμβάςεωσ και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου 

Το προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά µε τθν υγιεινι και αςωάλειά του και 

ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν προκφψει.  

Στο Νοςοκομείο κα παραδοκοφν αποδεικτικά αςωάλιςθσ των εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α ι ςε άλλο δθμόςιο οργανιςμό.  

Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν μόνο εω' όςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραωα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν 

Ελλάδα. Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει οποτεδιποτε οποιαδιποτε πλθροωορία για τθν εργαςιακι ςχζςθ του 

προςωπικοφ με τον ανάδοχο. 



 

Σελίδα 24 

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 ζχει ελεγχκεί για θπατίτιδα Β  και να είναι εωοδιαςμζνο µε κάρτα εμβολιαςμοφ ζναντι τθσ θπατίτιδασ Β και του 

τετάνου. 

Το προςωπικό που κα απαςχολθκεί κα πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν Ελλθνικι γλϊςςα (ικανότθτα προωορικοφ 

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

Νοςοκομείου. 

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. 

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 αςωαλιςτικι 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’ αωορμισ των ςχζςεων αυτϊν. 

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 5.  

του ΙΙ.ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ- ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 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 

 

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.  



 

Σελίδα 25 

Οι βάρδιεσ του προςωπικοφ και οι ϊρεσ αναπλθρωματικισ ανάπαυςθσ (repo) κα εναλλάςςονται με τζτοιο τρόπο, 

ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ςυνεχισ κακαριότθτα των χϊρων του Νοςοκομείου.  

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 περιγράωεται 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 

αναωζρεται το προςωπικό και το τμιμα ςτο οποίο εργάηεται. 

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 Γραωείου Επιςταςίασ και με τθ ςφμωωνθ γνϊμθ αυτοφ.  

Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ κα γίνεται ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κα είναι 30 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ 

ανά άτομο, ςε δε περίπτωςθ μερικισ απαςχόλθςθσ θ δφναμθ προςωπικοφ κα αυξάνεται αναλόγωσ.  

Σε περίπτωςθ που ο αρικμόσ του απαςχολθμζνου προςωπικοφ είναι λιγότεροσ από εκείνον που αναγράωεται ςτο 

πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμζνοσ να υποβάλλει ο ανάδοχοσ ςτθν υπθρεςία του Νοςοκομείου  κα 

επιβάλλονται οι παρακάτω ποινζσ:  

Ρρόςτιμο 44 €  για τθν απουςία κάκε ατόμου ςε ζνα 24ωρο.  

Ρρόςτιµο 132 € αν απουςιάηουν µζχρι 3 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  

Ρρόςτιµο 176 € αν απουςιάηουν µζχρι 4 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο. 

Ρρόςτιµο 440 € αν απουςιάηουν µζχρι 5 άτοµα µζςα ςε ζνα 24ωρο.  

………………………………………….. 

 

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. 

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 αωορά ιδίωσ τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

κατάςταςθ υγείασ των αςκενϊν  και γενικά κάκε ςτοιχείο που μπορεί να κεωρθκεί ότι εμπίπτει ςτο ιατρικό 

απόρρθτο. 

Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό του οωείλει να τθρεί αυςτθρά τουσ κανόνεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων για τθν προςωπικι 

αςωάλεια κάκε εργαηομζνου. Τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν ζχει ο ανάδοχοσ. 

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 παραλθωκεί. 

Το προςωπικό οωείλει να διατθρεί υψθλό επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ, ωζρει δε κακαρι και ευπαρουςίαςτθ 

ςτολι. 

Θ προμικεια, ςυντιρθςθ και πλφςιμο των ςτολϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Οι ςτολζσ εργαςίασ του 

προςωπικοφ του αναδόχου κα είναι ομοιόμορωθ και ίδια από πλευράσ ποιότθτασ και χρϊματοσ ϊςτε θ εμωάνιςι του 

να είναι άριςτθ και να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ του Νοςοκομείου. 



 

Σελίδα 26 

Οι ςτολζσ του προςωπικοφ πρζπει να είναι κακαρζσ και ευπρεπείσ. Σε κάκε εργαηόμενο πρζπει να διατεκοφν 

τουλάχιςτον δφο (2) ςτολζσ εργαςίασ οι οποίεσ κα αναγράωουν 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. 

Το προςωπικό του αναδόχου υποχρεοφται να ωζρει ςτθν ςτολι εργαςίασ του και ςε εμωανζσ ςθμείο ειδικι 

πλαςτικοποιθμζνθ κονκάρδα θ οποία κα ωζρει τα εξισ : 1) ωωτογραωία 2) ονοµατεπϊνυµο 3) ειδικότθτα εργαςίασ 4)  

τμιμα 5) επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου. 

 

ΑΘΟ 4.ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ-ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Τον ανάδοχο βαρφνουν τα ζξοδα υλικϊν κακαριότθτασ – απολφμανςθσ, μθχανθμάτων και ςάκων κακαριότθτασ. 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ, πλθροωοριακά 

ζντυπα, δελτία δεδομζνων αςωαλείασ. Για τα υλικά απολφμανςθσ πρζπει να κατατεκεί θ ζγκριςθ κυκλοωορίασ τουσ 

από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά  να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ και να είναι 

διακριτικά αρωματιςμζνα. 

Τα υλικά κακαριςμοφ, απολφμανςθσ και οι ποςότθτεσ που κα χρθςιμοποιοφνται τελοφν υπό τθν ζγκριςθ του 

Νοςοκομείου και τθσ ΕΝΛ.Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει κατάςταςθ των υλικϊν κακαριςμοφ, 

απολφμανςθσ, πλθροωοριακά ζντυπα, δελτία δεδομζνων αςωαλείασ. Για τα υλικά απολφμανςθσ πρζπει να κατατεκεί 

θ ζγκριςθ κυκλοωορίασ τουσ από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά να ωζρουν αρικμό ζγκριςθσ από το Γενικό Χθμείο του 

Κράτουσ και να είναι διακριτικά αρωματιςμζνα. Ριο ςυγκεκριμζνα 

 

 

Α. ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

Σαν απορρυπαντικά χαρακτθρίηονται προϊόντα με τθ χριςθ των οποίων επιτυγχάνεται θ απομάκρυνςθ κάκε ξζνου 

υλικοφ, οργανικοφ ι ανόργανου (ρφποι, αίμα, πφον, ιςτοί) από ζνα αντικείμενο ι μια επιωάνεια με αποτζλεςμα τθ 

μείωςθ του μικροβιακοφ του ωορτίου. Κάκε εταιρεία που παράγει ι ειςάγει απορρυπαντικά υποχρεοφται να 

καταχωριςει το προϊόν ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (Γ.Χ.Κ.) μζςα ςε ζνα μινα από τθν κυκλοωορία του (ΥΑ 1 

233/91 & 172/92 ). 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ: 

Πλα τα προςωερόμενα προϊόντα να μθν είναι βλαπτικά για τον ανκρϊπινο οργανιςμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο 

χριςθσ και κα πρζπει να διακζτουν: 

Ριςτοποιθτικό χθμικισ ςφνκεςθσ του προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά. 

Άδεια κυκλοωορίασ από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιωανειϊν/ χϊρων (Υπουργ. Απόω. Υ1β/οικ.7723-Κυκλοωορία 

απολυμαντικϊν) ι Γ.Χ.Κ για προϊόντα με κακαριςτικι δράςθ (Υπουργ. Απόω 1197/91 και 172/92, ΦΕΚ 277/20.04.92). 

Δελτίο Δεδομζνων Αςωαλείασ Ρροϊόντοσ ςτα Ελλθνικά ςφμωωνα με οδθγία Ε.Ε 91/155 ΕC (Υπουργ. Αποω. 508/9, ΦΕΚ 

886/30.10.91). 

Αντίγραωο επιςιμανςθσ ςτα Ελλθνικά (Υπουργ. Αποω.1197/89, ΦΕΚ 567/06.09.90). 

Αναλυτικό ωυλλάδιο προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά. 
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Β. ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ 

Σαν απολυμαντικά χαρακτθρίηονται προϊόντα με τθ χριςθ των οποίων εξαλείωονται ι μειϊνονται οι πακογόνοι 

μικροοργανιςμοί, από αντικείμενα ι επιωάνειεσ. 

Τα απολυμαντικά επιωανειϊν κυκλοωοροφν φςτερα από άδεια που χορθγεί ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων 

(Ε.Ο.Φ.), όπωσ ορίηει το ΥΔ Υ1Β/ΟΙΚ 7723 , ΦΕΚ 961/23.12.94. 

ΥΓΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ- ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ - ΔΑΡΕΔΩΝ (ΧΕΙΟΥΓΕΙΟ- ΜΕΘ -ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - 

ΔΩΜΑΤΙΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΛΡ.). 

Να περιζχει ςυνδυαςμό τουλάχιςτον δφο δραςτικϊν ςυςτατικϊν, που να ανικουν ςε διαωορετικζσ ομάδεσ 

απολυμαντικϊν και απορρυπαντικά ςυςτατικά 

Να μθν περιζχει αλδεψδεσ. 

Να ζχει αντιμικροβιακό ωάςμα με δράςθ ςε βακτθρίδια, ιοφσ και μφκθτεσ (να κατατεκοφν μελζτεσ 

αποτελεςματικότθτασ). 

Να ζχει γριγορθ δράςθ (ζωσ 15 '-30ϋ). 

Να ζχει καλζσ κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ. 

Να ζχει ευχάριςτθ οςμι 

Να είναι όςο το δυνατόν λιγότερο ερεκιςτικό για το αναπνευςτικό ςφςτθμα και τουσ βλεννογόνουσ 

Να μθν αωρίηει 

Να μθν είναι διαβρωτικό για τισ διάωορεσ επιωάνειεσ 

Να υπάρχει ςυμβατότθτα με υλικά όπωσ: Ανοξείδωτο χάλυβα, Αλουμίνιο, Χαλκό, Ορείχαλκο, PVC κ.λ.π 

Να επιςυναωκεί θ ζγκριςθ του ΕΟΦ  

Γ.ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΕ ΣΤΕΕΑ ΜΟΦΘ ΡΟΥ ΑΡΕΛΕΥΘΕΩΝΕΙ ΧΛΩΙΟ (ΔΙΣΚΙΑ ΤΝ 2,5GR ι  5GR) ΣΥΣΚ. ΕΩΣ 50 ΔΙΣΚΙΑ 

Να ζχουν ωσ δραςτικι ουςία το διχλωροϊςοκυανουρικό Νάτριο (NaDCC) ςε περιεκτικότθτα 5 γρ. ι 2,5γρ. 

Να ζχει ευρφ αντιμικροβιακό ωάςμα 

Να απελευκερϊνουν το χλϊριο ςταδιακά. 

Να αναωζρεται θ δοςολογία και ο χρόνοσ επίτευξθσ τθσ απολυμαντικισ δράςθσ 

Να ωζρονται ςε πρακτικι ςυςκευαςία. 

Να επιςυναωκεί θ ζγκριςθ του ΕΟΦ  

 

 

Δ.ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΧΛΩΙΟΥ NaDCC ΓΙΑ ΑΔΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΩΝ 

Συςκευαςία δοχείου των 500 gr 
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Υψθλοφ βακμοφ απολυμαντικό 

Χριςθ για απορρόωθςθ και απολφμανςθ κθλίδων ςωματικϊν υγρϊν 

Μζγιςτοσ χρόνοσ δράςθσ 15 λεπτά 

Να ζχει άδεια ΕΟΦ. 

Τα απολυμαντικά (χλϊριο και διςκία Διχλωροϊςοκυανουρικοφ Νατρίου, NaDCC) δαπζδων – επιωανειϊν να ζχουν 

άδεια ΕΟΦ. Να αναγράωεται το ποςοςτό του ενεργοφ χλωρίου ι τα ppm που αποδεςμεφει ανά λίτρο νεροφ 

προςαρμοςμζνα ανάλογα με το ωάςμα δράςθσ που απαιτείται ςε κάκε χϊρο και γενικότερα θ ςφνκεςι του κακϊσ 

και θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

Αραίωςθ απολυμαντικϊν: 

- Θ αραίωςθ των απολυμαντικϊν να γίνεται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι 

- Θ αραίωςθ να πραγματοποιείται ςε κακθμερινι βάςθ και λίγο πριν τθν χριςθ τουσ. 

 

Ε. ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ- XEIΟΡΕΤΣΕΤΕΣ- ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ-ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΑ. 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται επίςθσ με τθν παροχι των παρακάτω ειδϊν ατομικισ υγιεινισ και ςάκων απορριμμάτων 

για τισ ανάγκεσ των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου. Οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 

αυτϊν κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ τουσ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΘΣΘ 

ΕΤΟΥΣ 

ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ Ρλάτουσ 10 εκ., Μικουσ 28 μ., Βάροσ 120 γρ. περίπου.Από 

λευκαςμζνο χθμικό και μθχανικό πολτό ςε ρολά με διπλά ωφλλα. 
ΟΛΛΟ 34.140 

ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ.  

Οι προςωορζσ κα αναωζρονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ του 1 lt. 

Επιςθμαίνεται ότι τα δοχεία και οι αντλίεσ δεν κα αναπλθρϊνονται με ςαποφνι 

αλλά κα απορρίπτονται απευκείασ όταν αδειάηουν, για τθν αποωυγι αποικιςμοφ 

τουσ με μικροβιακοφσ παράγοντεσ και κα τοποκετείται νζο δοχείο. 

Τα δοχεία κα διακζτουν αντλία 

Να περιζχει ενυδατικοφσ και αναλιπαντικοφσ παράγοντεσ του δζρματοσ. 

Να ζχει ουδζτερο PH 5,5-7 και να είναιδερματολογικά ελεγμζνο. 

Να περιζχει επιπρόςκετα μία ι περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν ςυντθρθτικά ςυςτατικά 

για τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται ςτο ΦΕΚ 329, τεφχοσ 

δεφτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ., 3320 παράρτθμα VI (εκτόσ triclosan). 

Να ζχει άδεια ςαν καλλυντικό (απαιτείται γνωςτοποίθςθ ςτον ΕΟΦ) ι ςαν 

απορρυπαντικό χεριϊν (απαιτείται θ καταχϊρθςθ ςτο ΓΧΚ) θ οποία να 

προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςωορά. 

Να κατατεκοφν μελζτεσ ςυμβατότθτασ με τα αλκοολικά αντιςθπτικά του 

ΛΙΤΟ 1.440 
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νοςοκομείου μασ (Sterillium και Hibitane). Να αναωζρονται ςαωϊσ τα ςυςτατικά 

του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα ελλθνικά). 

Κάκε ςυςκευαςία του 1Lt να ςυνοδεφεται και από αντλία για χριςθ εκτόσ dispenser 

ΣΑΚΟΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΜΕΓΑΛΟΙ) ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ  

διαςτάςεων 70 Χ 100 cm άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ και ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ 

χρϊματοσ Μαφρου, 

Από πλαςτικό αδιαωανζσ υλικό πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο που προχποκζτει 

standard ποιότθτα και δεν είναι καρκινογόνο. 

Ζγγραωθ βεβαίωςθ του προμθκευτι ότι το υλικό δεν ςυνιςτά κανζνα πρόβλθμα για 

τθν υγεία του χριςτθ. 

Σχιμα ορκογϊνιο με πτυχωτζσ πλευρζσ (αναδιπλϊςεισ) ι χωρίσ αναδιπλϊςεισ. 

Μεγάλθ ςτεγανότθτα (διπλζσ, τριπλζσ ι περιςςότερεσ «ραωζσ» ςτο κάτω μζροσ). 

Ανκεκτικζσ κατά τθν μεταωορά. 

Να είναι κατάλλθλου πάχουσ και υλικοφ. 

Να είναι ωιλικζσ προσ το περιβάλλον. 

Εγγφθςθ 

• Να υπάρχει γραπτι εγγφθςθ ςχετικά με το πόςο βάροσ ςθκϊνει ζκαςτοσ ςάκοσ 

και πυκνότθτα υλικοφ 0,910-0,925 gr/cc. 

• Απαιτείται οι εταιρείεσ που προμθκεφουν τουσ πλαςτικοφσ ςάκουσ να διακζτουν 

Σφςτθμα _Διαςωάλιςθσ Ροιότθτασ (ISO 9001). 

ΚΙΛΟ 17.905 

ΣΑΚΟΙ ΡΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΜΙΚΟΙ) ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΘΣΘΣ 

διαςτάςεων 52 Χ 54 cm άριςτθσ ποιότθτασ, μεγάλθσ αντοχισ και ΑΔΙΑΦΑΝΘΣ 

χρϊματοσ  Μαφρου (Ιςχφουν οι ίδιεσ προδιαγραωζσ που αωοροφν τουσ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

ΣΑΚΟΥΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ) 

ΚΙΛΟ 2.140 

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 

(Ιςχφουν οι ίδιεσ προδιαγραωζσ που αωοροφν τουσ ΜΕΓΑΛΟΥΣ & ΜΙΚΟΥΣ ΣΑΚΟΥΣ 

ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ με τθ διαωορά ότι δεν είναι χρϊματοσ μαφρου αλλά διαωανείσ) 

ΚΙΛΟ 100 

 

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. 

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 αναωζρονται ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ) 

κα διατίκενται από τον ανάδοχο.  
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Ο τεχνικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να πλθροί τουσ παρακάτω όρουσ :  

Να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, για τθν κακαριότθτα.  

Να είναι αμεταχείριςτοσ. 

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.  

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

από εμωάνιςθ.  

Ο εξοπλιςμόσ, τα εργαλεία και υλικά κακαριςμοφ να μθν προκαλοφν ωκορζσ (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) ςτισ 

εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό του νοςοκομείου.  

Τα απαραίτθτα μθχανιματα - εξοπλιςμόσ (κάδοι ςωουγγαρίςματοσ διπλοφ ςυςτιματοσ, ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ με 

μικροϊνεσ, τρόλεϊ κακαριςτριϊν με όλα τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα κτλ) να είναι διαωορετικά για κάκε Κλινικι - 

Τµιµα - Εργαςτιρια - Μονάδεσ, πτζρυγα Διοίκθςθσ και άλλων Υπθρεςιϊν και να μθν μεταωζρονται εκτόσ των 

τμθμάτων για τα οποία προορίηονται. Σε περίπτωςθ αιτιολογθμζνθσ μεταωοράσ κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ο 

ανελκυςτιρασ ακακάρτων.   

Τα πανιά και τα κουβαδάκια να είναι ςε ζξι (6) διαωορετικά χρϊματα: 

α) το κόκκινο πανί ςε κόκκινο κουβαδάκι για τισ τουαλζτεσ, 

β) το κίτρινο πανί ςε κίτρινο κουβαδάκι για νιπτιρεσ, ντουηιζρεσ, πλακάκια 

γ) το μπλε πανί ςε μπλε κουβαδάκι για κρεβάτια, κομοδίνα 

δ) το πράςινο πανί ςε πράςινο κουβαδάκι για ζπιπλα γραωείου, εςωτερικζσ πόρτεσ 

ε) το λευκό πανί ςε λευκό κουβαδάκι για τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, τισ κουπαςτζσ ςτισ ςκάλεσ, τα ζπιπλα ( 

κακίςματα, τραπεηάκια κ.λ.π ) ςτουσ χϊρουσ αναμονισ κ.λ.π 

Ο παραπάνω χρθςιµοποιοφµενοσ εξοπλιςμόσ των χϊρων να είναι µαρκαριςµζνοσ µε τθν ονομαςία του χϊρου και τθν 

χριςθ για τθν οποία προορίηεται.  

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. 

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

Με αποκλειςτικι ευκφνθ του αναδόχου κα πρζπει να εξαςωαλίηεται 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.  

Τα απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα μεταωζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ που κα 

του υποδειχκοφν από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου δφο (2) τουλάχιςτον ωορζσ θμερθςίωσ, ζτςι ϊςτε να 

είναι εφκολθ θ ανακομιδι τουσ από τα ειδικά αυτοκίνθτα μεταωοράσ απορριμμάτων. 

Πλεσ οι ςακοφλεσ των απορριμμάτων κα αλλάηονται και κα πετιοφνται χωρίσ να χρθςιμοποιοφνται για δεφτερθ ωορά 

και κα δζνονται με ςωικτιρεσ, κακϊσ επίςθσ κα επικολλάται ετικζτα με τθ ςιμανςθ του ςθμείου παραγωγισ τθν 

οποία κα προμθκεφει το Νοςοκομείο και κα πρζπει να αναγράωουν οι υπάλλθλοι του Αναδόχου τθν θμερομθνία 



 

Σελίδα 31 

αποκομιδισ από το ςθμείο παραγωγισ τουσ. Εάν κάποιοσ ςάκοσ ζχει διαρροι υγρϊν, τοποκετείται ςε δεφτερο του 

ιδίου χρϊματοσ που και αυτόσ δζνεται καλά. Δεν επιτρζπεται θ διαδικαςία του αδειάςματοσ των απορριμμάτων από 

μια ςακοφλα ςε άλλθ ςακοφλα. 

0 ανάδοχοσ υποχρεοφται να εωοδιάςει το προςωπικό µε τα κατάλλθλα για κάκε εργαςία γάντια, ιδίωσ δε με χονδρά 

(κουηίνασ), μιασ χριςεωσ και  με τον κατάλλθλο  προςτατευτικό εξοπλιςμό για τουσ μεταωορείσ των απορριμμάτων 

κα πρζπει να περιλαμβάνει ςφμωωνα με τον εςωτερικό κανονιςμό ιατρικϊν αποβλιτων: 1. Μάςκεσ προςϊπου 

(ανάλογα με τθνεργαςία), 2. Γυαλιά (ανάλογα με τθν εργαςία), 3. Φόρμα προςταςίασ (υποχρεωτικι), 4. Ροδονάρια ι 

μπότεσ (υποχρεωτικά), 5. Γάντια ι χοντρά γάντια για εργάτεσ αποβλιτων. 

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. 

Ο εργοδότθσ μπορεί να ηθτιςει τθ χριςθ οριςμζνων απολυμαντικϊν και υγρϊν κακαριςμοφ γενικότερα, ςε 

περίπτωςθ μθ ικανοποίθςθσ από τα χρθςιμοποιοφμενα. 

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 ωροντίηει ϊςτε οι 

υπάλλθλοί του να γνωρίηουν τθ χριςθ των υλικϊν κακαριότθτασ και μεκόδων που χρθςιμοποιοφν. 

 

Άρκρο 5. Διαδικαςία Ζλεγχου Ανάδοχου 

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.  

Ο ανάδοχοσ οωείλει να τθρεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Νοςοκομείου, τισ αποωάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ι των εξουςιοδοτθμζνων οργάνων του και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ βάςει των οποίων κα ελζγχεται – 

επικεωρείται.  Για όςα δεν αναγράωονται  ςτθν ςφμβαςθ ιςχφουν  όςα  περιγράωονται  ςτθν Διακιρυξθ και τισ 

ςχετικζσ Νομοκεςίεσ που αωοροφν τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του αναδόχου.   

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρω ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που τον αςκοφν. 

Ο ανάδοχοσ τθρεί βιβλίο επικοινωνίασ µε τθν επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ µε ςκοπό τθν αναγραωι ςε αυτό τυχόν 

ελλείψεων ι παραπόνων παρουςία του εκπροςϊπου του αναδόχου, το οποίο κα υπογράωεται και από τα δφο μζρθ.     

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορωϊνεται και να επιλαμβάνεται των αναωερομζνων ςτο βιβλίο ελλείψεων.      

Θ επιτροπι ελζγχου κακαριότθτασ επικεωρεί και υπογράωει τθν εξάλειψθ των παραλείψεων ι εάν δεν υπάρχει 

ςυμμόρωωςθ για τθν αποκατάςταςθ του ανωτζρω το αργότερο εντόσ του επομζνου 24ϊρου, επιβάλλεται από το 

νοςοκομείο πρόςτιμο200 €, αναγράωεται ςτο πρωτόκολλο του μινα που τελεςιδίκθςε  θ απόωαςθ για ποινι και 

παρακρατείται από το μθνιαίο τίµθµα. Θ απόωαςθ επιβολισ προςτίµου κοινοποιείται ςτον ανάδοχο που δικαιοφται 

να διατυπϊςει εγγράωωσ 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. 

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 Γραωείου Επιςταςίασ. Δείγματα 

ζντυπων εβδομαδιαίασ αξιολόγθςθσ επιςυνάπτονται. 

 

Άρκρο 6. ΡΛΘΜΜΕΛΘΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
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Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ και απολφμανςθσ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνεται άμεςα από 

τον εργοδότθ και είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει άμεςα  τθν υπθρεςία, εωόςον 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 ωυςικό 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 

Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ ζναντι του Νοςοκομείου. για κάκε ωκορά και βλάβθ που κα ζχει προκλθκεί 

ςτο χϊρο και ςτα αντικείμενα που χρθςιμοποιεί  και κακαρίηει πζρα από τθ κανονικι και ςυνικθ χριςθ. 

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 

: 

ςωματικζσ βλάβεσ (ςυμπεριλαμβανομζνων βλαβϊν που απζβθςαν κανατθωόρεσ), και/ι 

οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ του Νοςοκομείου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςωάλεια των εργαηομζνων και είναι 

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

 

Άρκρο 8. ΑΣΦΑΛΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

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

διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςφμωωνα 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 αςωάλιςθ του προςωπικοφ του και για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςωαλίςει, ότι κα υωίςτανται ςε ιςχφ οι κάτωκι αναωερόμενεσ αςωαλιςτικζσ καλφψεισ κακ' όλθ τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου :  

Κάλυψθ οποιαςδιποτε Αςτικισ Ευκφνθσ προσ οποιονδιποτε τρίτο, θ οποία ανακφπτει από ι οωείλεται 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 ωφςθσ, 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).  

Με το αςωαλιςτιριο, ςτο οποίο το Νοςοκομείο κα αναωζρεται ωσ «ςυναςωαλιηόμενοσ» 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 Αςωαλιςμζνου ζναντι του προςωπικοφ του που είναι 

αςωαλιςμζνο ςτο ΙΚΑ και απαςχολείται ςτισ περιγραωόμενεσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ εργαςίεσ, ςε περίπτωςθ 

ςωματικϊν βλαβϊν που κα προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα 

ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ ωφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςωαλίςει το προςωπικό του ςφμωωνα 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 αςωαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε 

αςωαλιςτικζσ εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςωαλίςει ότι τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ 

ωφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. 

Πλεσ οι αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ κα καταρτίηονται εγγράωωσ και κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ τθσ Υπθρεςίασ, θ οποία 

κα ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ τθσ αποδοχισ ότι ςυμμορωϊνονται επαρκϊσ με τουσ όρουσ του 

παρόντοσ Άρκρου, του Ρροςαρτιματοσ περί ελάχιςτων αςωαλιςτικϊν απαιτιςεων και των λοιπϊν όρων τθσ 

παροφςασ Σφμβαςθσ . 

Οι αςωαλίςεισ 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 αςωαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςωαλιςτζσ, 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 υπογραωκεί με τον ανάδοχο. 

 

Άρκρο 10. ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 

Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του εν λόγω διαγωνιςμοφ μπορεί να επιςκεωτεί χϊρουσ όπου ο ανάδοχοσ παρζχει 

υπθρεςίεσ ςτο αντικείμενο κακαριότθτασ Νοςοκομείων, για να ζχει ςαωι εικόνα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του. Θ 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα ςυνοδεφεται από μζλθ τθσ Ε.Ν.Λ. και  δικαιοφται να πάρει πλθροωορίεσ 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. 

Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο θ με οποιανδιποτε τρόπο εκχϊρθςθ ι μεταβίβαςθ προσ τρίτουσ των δικαιωμάτων και 

υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ 

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςαρμόηεται ςτισ υποδείξεισ που προκφπτουν ζπειτα από ελζγχουσ είτε του νοςοκομείου 

είτε από άλλουσ κρατικοφσ ωορείσ (π.χ. Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ, Δ/νςθ Υγιεινισ Νομαρχίασ κ.τ.λ.) 

 

Γ.  ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ – ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και απολφμανςθσ, ςφμωωνα 

με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναωζρονται παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμωωνα 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, εωόςον μετά τον 

τακτικό κακαριςμό, το αποτζλεςμα δεν είναι ικανοποιθτικό ι εωόςον ο χϊροσ λερωκεί ξανά.  

Γενικζσ Αρχζσ 

H κακαριότθτα κα γίνεται με προεμποτιςμζνα πανιά δαπζδου & επιωανειϊν. Ρροθγείται ο κακαριςμόσ, ζπεται θ 

απολφμανςθ. Δεν επιτρζπεται θ διάλυςθ του χλωρίου ςε ηεςτό νερό 
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Σε καμία περίπτωςθ δεν αναμιγνφεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό. 

Κακαριότθτα από ΨΘΛΑ προσ τα ΧΑΜΘΛΑ. 

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 με τθν ειδικι ςιμανςθ. 

Οι επιωάνειεσ που αγγίηονται ςυχνά από τα χζρια του προςωπικοφ ι των αςκενϊν, όπωσ πόμολα, κουδοφνια, 

επιωάνειεσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ, κακαρίηονται με μεγαλφτερθ ςυχνότθτα και, κατά τθ διαδικαςία κακαριότθτάσ τουσ, 

δεν πρζπει να αγγίηονται με λερωμζνα χζρια ι γάντια 

Οι επιωάνειεσ που ζχουν μολυνκεί με βιολογικά υγρά κακαρίηονται ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ν.Λ 

Τα μπάνια, οι νιπτιρεσ, οι τουαλζτεσ και ο επιτοίχιοσ εξοπλιςμόσ τουσ κακαρίηονται λεπτομερϊσ με απολυμαντικι 

διάλυςθ 

Για τουσ ιδιαίτερουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου π.χ. χειρουργεία, μονάδεσ, ακολουκοφνται πιςτά οι οδθγίεσ τθσ Ε.Ν.Λ 

Θ απολυμαντικι διάλυςθ ετοιμάηεται λίγο πριν τθ χριςθ τθσ και δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται για περιςςότερο από 

μία ϊρα 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοςθλεφονται αςκενείσ με μειωμζνθ αντίςταςθ ςτισ λοιμϊξεισ, κα πρζπει να κακαρίηονται πριν από 

τουσ υπόλοιπουσ καλάμουσ με ξεχωριςτόσ εξοπλιςμό και υλικά κακαριςμοφ.  

ΣΕΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδι απορριμμάτων, ςκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί, υγρό ξεςκόνιςμα (με προεμποτιςμζνα 

πανάκια), ςωουγγάριςμα (ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά για τα W.C.) 

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) 

Ρλφςιμο εξοπλιςμοφ (κάδοι, κουβάδεσ) και ςτζγνωμα ςτο τζλοσ τθσ βάρδιασ. 

Πλα τα υλικά κα παρζχονται ςε επαρκι ποςότθτα από τθν αρχι τθσ βάρδιασ. 

Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια) παραλαμβάνονται κακαρά και ςε περίπτωςθ ωκοράσ 

αντικακίςτανται άμεςα. 

Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, πανζτεσ, πανάκια), που χρθςιμοποιοφνται ςτα Κλειςτά Τμιματα (Μονάδεσ 

,Χειρουργεία) κα είναι αποκλειςτικά, κα διαωζρουν  και κα πλζνονται ξεχωριςτά. 

Πλα τα υλικά (ςωουγγαρίςτρεσ, 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.) 

Στα κλινικά τμιματα τα πανάκια που χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό των γραωείων ιατρϊν-νοςθλευτικϊν 

ςτάςεων κλπ, κα είναι διαωορετικά από αυτά τθσ κακθμερινισ κακαριότθτασ των καλάμων. 

 

Άρκρο 1 

ΚΑΘΘΜΕΙΝΟΣ ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ εκτελείται και ςε όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, ιδίωσ δε 

Λουτρά - Τουαλζτεσ  

Διάδρομοι  
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Αίκουςεσ αναμονισ – Κόμβοι τμθμάτων 

Γραωεία  

Σκάλεσ και αςανςζρ.  

Κουηίνεσ Τµθµάτων- Ανάπαυςθ Ρροςωπικοφ  

Μαγειρεία - Τραπεηαρία.  

Βεράντεσ  

Ρεριβάλλοντα χϊρο των ειςόδων 

Ψφκτεσ νεροφ  

Επίςθσ, κακθμερινόσ κακαριςμόσ απαιτείται εκτόσ των άλλων και ςτουσ εξισ χϊρουσ: 

Control Room.  

BMS. 

W.C.  μθχανοςταςίων.  

Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικϊν Αποβλιτων. 

Πλουσ τουσ χϊρουσ του Νεκροτομείου (ςυμπεριλαμβανομζνου των ψυγείων-νεκροκαλάμων). 

Φυλακίων (κεντρικι πφλθ & βορειοανατολικι πφλθ). 

 

 

 

Άρκρο 2 

Θ κακαριότθτα και απολφμανςθ των χϊρων γίνεται ςφμωωνα με όςα ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναωζρονται 

παρακάτω, κακϊσ επίςθσ και ςφμωωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων (Ε.Ν.Λ.) όπωσ  κα 

τεκοφν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ, ειδικότερα για χϊρουσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τον αςκενι, όπωσ οι κάλαμοι 

απομόνωςθσ, τα χειρουργεία,  όλεσ οι μονάδεσ του Νοςοκομείου, 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 :  

Αποκομιδι των απορριμμάτων.  

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.  
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Υγρό ξεςκόνιςμα του καλάμου με προεμποτιςμζνα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το ξεςκόνιςμα ςε: τραπζηια, 

ωωτιςτικά τοίχου, κακίςματα, περβάηια, παράκυρα, πόρτεσ και τα χεροφλια τουσ, ντουλάπεσ και τηάμια παρακφρων. 

Σωουγγάριςμα που εωαρμόηεται ς' όλα τα δάπεδα εκτόσ από μοκζτεσ και παρκζτα. Το ςωουγγάριςμα κα γίνεται με το 

ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ το οποίο είναι το εξισ: Τοποκετείται ςτο κοντάρι θ προεμποτιςμζνθ πανζτα. 

Το ςωουγγάριςμα 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. 

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

οC ι οπωςδιποτε >70 οC ι 2. Στουσ 60 οC με τθν προςκικθ Cl2  με  απορρυπαντικό και ςτεγνϊνονται. Ρριν το 

πλφςιμο αωαιροφνται τα ξζνα ςϊματα (τρίχεσ, χνοφδια κτλ). Οι ςωουγγαρίςτρεσ και τα πανάκια  των WC πλζνονται ςε 

χωριςτό πλυντιριο ι εάν αυτό δεν είναι εωικτό μετά το πζρασ των πλφςεων είτε με τισ πανζτεσ είτε με τισ 

ςωουγγαρίςτρεσ κα πραγματοποιείται μια κενι πλφςθ με χλϊριο για τθ μείωςθ του μικροβιακοφ ωορτίου.  

Αν δθλωκεί μολυςματικό περιςτατικό ι αςκενισ µε ανοςοκαταςτολι χρθςιµοποιοφνται ξεχωριςτά υλικά ς' αυτοφσ 

τουσ καλάμουσ (ςωουγγαρίςτρα WC, πανάκια).  

Στουσ διαδρόµουσ και ςτισ µεγάλεσ ανοικτζσ επιωάνειεσ µπορεί να χρθςιμοποιθκεί µθχανι ταυτόχρονου 

ςκουπίςματοσ και ςωουγγαρίςματοσ ι, εναλλακτικά, κοινι ςωουγγαρίςτρα, διαωορετικοφ χρϊματοσ απ' αυτι του  

WC, με ςφςτθμα διπλοφ κουβά. 

Οι παραπάνω ενζργειεσ εκτελοφνται τουλάχιςτον μία ωορά 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  εω' 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 ορόωου. 

Κακαριότθτα τηαμιϊν τουλάχιςτον 2 ωορζσ μθνιαίωσ. 

Κακαριότθτα κακιςμάτων τουλάχιςτον μία ωορά μθνιαίωσ. 

 

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ  

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

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. Εωοδιάηουμε με 
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υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).Ακολουκεί ςωουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ 

κουβά  

Συνοπτικά το ςφςτθμα διπλοφ κουβά χρθςιμοποιείται ωσ εξισ: 

ΜΡΛΕ κάδοσ: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδοσ: νερό για ξζβγαλμα. 

ΣΦΙΓΚΤΘΑΣ: ςτον κόκκινο κάδο. 

ΧΘΣΘ:  

Εμβάπτιςθ τθσ ςωουγγαρίςτρασ ςτο απορρυπαντικό ι απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδοσ). 

Στίψιμο τθσ ςωουγγαρίςτρασ (κόκκινοσ κάδοσ). 

Σωουγγάριςμα επιωάνειασ.  

Εμβάπτιςθ ςτον κόκκινο κάδο (ξζπλυμα-ςτίψιμο) & επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ. 

Ο κάδοσ με το απολυμαντικό αδειάηεται ςτθν επόμενθ τουαλζτα. 

Θ ςωουγγαρίςτρα 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  μεταωζρονται εκτόσ καλάμου. 

2. Αποκομιδι  απορριμμάτων  

3. Αωαίρεςθ κουρτινϊν 

4. Αωαίρεςθ παραβάν 

5. Σκοφπιςμα µε αντιςτατικό πανί μιασ χριςθσ. Απαγορεφεται θ χριςθ απλισ οικιακισ ςκοφπασ.  

6. Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των ωωτιςτικϊν 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 ζμωαςθ 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. 
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10. Απολυμαίνουμε τα ωϊτα 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 επιωανειϊν 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. 

Κατά τθν διάρκεια κακαριςμοφ και απολφμανςθσ του δωματίου μεςολαβοφν μικρζσ παφςεισ ϊςτε να ςτεγνϊςει το 

μζροσ όπου κακαρίηουμε και απολυμαίνουμε και μετά να επαναλάβουμε τον κακαριςμό και ξανά τθν απολφμανςθ. 

Συγκεκριμζνα ςτα δωμάτια όπου βρίςκονται αςκενείσ με Λοίμωξθ και εξζρχονται, ο κακαριςμόσ και θ απολφμανςθ 

ακολουκεί τθν παραπάνω διαδικαςία και μόνον αν θ διαδικαςία του κακαριςμοφ και τθσ απολφμανςθσ επαναλθωκεί 

δφο ωορζσ παραδίδεται ςτον επόμενο αςκενι. Ιδιαίτερθ προςοχι δίνουμε ϊςτε να μθν λιμνάηουν υγρά ςτα ςθμεία 

που κακαρίηουμε και απολυμαίνουμε γι’ αυτό και είναι ςθμαντικι θ χριςθ προεμποτιςμζνων πανιϊν και όχι θ χριςθ 

άωκονου νεροφ με κουβά. Τζλοσ δεν μεταωζρουμε αντικείμενα του δωματίου, όπωσ ςτρϊματα ι κομοδίνα, για 

κακαριςμό ςτα μπαλκόνια ι ςτισ τουαλζτεσ. 

 

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.  

Εωοδιάηουμε με υλικά (χαρτί, χειροπετςζτεσ, ςαποφνι).  

Ακολουκεί ςωουγγάριςμα με ςφςτθμα με προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ ι διπλοφ κουβά. 

 

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΘΣ (κόμβοι - ςαλόνι κλινικισ) 
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Διενεργείται: 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί  μιασ χριςεωσ ι πλζνεται μετά από κάκε χριςθ, εω' όςον είναι πολλαπλϊν χριςεων.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια των κακιςμάτων, τραπεηιδίων, περβάηια παρακφρων.  

Ρλζνονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποκετοφνται κακαρζσ ςακοφλεσ, δεν αδειάηονται οι παλιζσ.  

Σωουγγάριςμα με προεμποτιςμζνεσ µε απορρυπαντικό πανζτεσ.  

Ρεριοδικά κακαρίηονται τα ωωτιςτικά εωόςον κρικεί απαραίτθτο από τθν προϊςταμζνθ του τµιµατοσ.  

Οι ψφκτεσ πλζνονται κακθμερινά µε απορρυπαντικό.  

Τηάμια παρακφρων 2 ωορζσ μθνιαίωσ. 

 

4. ΚΟΥΗΙΝΕΣ ΤΜΘΜΑΤΩΝ  

Γίνεται κακθμερινά επιςταμζνθ κακαριότθτα του χϊρου. 

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί. 

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια ςε ότι υπάρχει ςτο χϊρο. 

Σωουγγάριςμα με προεμποτιςμζνθ πανζτα. 

 

5. ΓΑΦΕΙΑ  

Τα γραωεία  κακαρίηονται µια ωορά τθν θμζρα.  

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Εωόςον υπάρχουν μοκζτεσ, ςκοφπιςμα µε θλεκτρικι ςκοφπα και περιοδικό πλφςιμο µε το   ανάλογο μθχάνθμα. 

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  

Τηάμια παρακφρων 2 ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

6. ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  

Κακθμερινά:  

Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  
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Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραωεία,  καρζκλεσ, πόμολα, χειρολαβζσ, 

πάγκοι. 

Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια.. 

Ρλζνονται και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα. 

Τηάμια παρακφρων 2  ωορζσ μθνιαίωσ.  

 

Πταν οι τοίχοι και οι επιωάνειεσ 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:  

Συχνι αποκομιδι απορριμμάτων 

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια. Ξεςκονίηονται τα εξισ:  γραωεία,  καρζκλεσ, πόμολα, χειρολαβζσ, 

πάγκοι. 

Κακαρίηονται και Απολυμαίνονται τα εξεταςτικά κρεβάτια με τα αντίςτοιχα προεμποτιςμζνα πανάκια. 

Ρλζνονται  και απολυμαίνονται οι νεροχφτεσ και τα καλακάκια των αχριςτων.  

Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνεσ με απολυμαντικό πανζτεσ. 

Τηάμια παρακφρων τακτικά 2  ωορζσ μθνιαίωσ.   

 

Πταν οι τοίχοι και οι επιωάνειεσ είναι λερωμζνα κακαρίηονται μθχανικά. Κατά τθ διάρκεια και τθν επόμενθ τθσ 

εωθμερίασ 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 ωορζσ. Πταν κρίνεται από τθν Ρροϊςταμζνθ 

γίνεται γενικόσ κακαριςμόσ των ιατρείων.  

 

8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ, ΕΓΑΣΤΘΙΑ 

Σφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ε.Ν.Λ. 
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Επιβάλλεται θ ΑΜΕΣΘ αποκομιδι των μολυςματικϊν απορριμμάτων από τουσ ευαίςκθτουσ χϊρουσ ( Χειρουργεία- 

Μαιευτικά  Γενικά, Αποςτείρωςθ, ΜΕΘ) κακ' όλο το 24ωρο.  

 

9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC 

Αποκομιδι απορριμμάτων. 

Αωαίρεςθ του ακάκαρτου  ιματιςμοφ 

Στρϊςιμο κακαροφ ιματιςμοφ 

Υγρό ξεςκόνιςμα με προεμποτιςμζνα πανάκια.  

Σκοφπιςμα με αντιςτατικό πανί.  

Σωουγγάριςμα µε προεμποτιςμζνθ με απορρυπαντικό πανζτα.  

Τηάμια παρακφρων 2  ωορζσ μθνιαίωσ.    

 

10 .ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ  

Τα κλιμακοςτάςια κακαρίηονται μια ωορά τθν θμζρα. Σκουπίηονται με θλεκτρικι ςκοφπα ι αντιςτατικό πανί. 

Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια ωωτιςμοφ. Απολυμαίνονται οι χειρολαβζσ των κυρϊν εξόδου προσ το 

κλιμακοςτάςιο, το περβάηι, οι κουπαςτζσ και το ςοβατεπί. Σωουγγάριςμα με ςφςτθμα διπλοφ κουβά και αλλαγι 

νεροφ τουλάχιςτον ανά όροωο. Χρθςιµοποιείται θ πινακίδα µε τθν ζνδειξθ "Βρεγμζνο Ράτωμα". Το κλιμακοςτάςιο 

ςωουγγαρίηεται 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 απορροωθτικι ςκοφπα του δαπζδου και των οδθγϊν ολιςκιςεωσ των κυρϊν των  καλάμων δφο ωορζσ 

τθν θμζρα. Πλεσ οι επιωάνειεσ και το πάτωμα κακαρίηονται µε υγρό κακαριςµοφ και υγρό απολφµανςθσ δφο ωορζσ 

τθν θμζρα.  

Οι διακόπτεσ λειτουργίασ κα κακαρίηονται µε προεμποτιςμζνα ςε απολυμαντικό πανάκια τουλάχιςτον 2 ωορζσ ςε 

κάκε βάρδια. Σε ςυνεργαςία µε τθν τεχνικι υπθρεςία του Νοςοκομείου κα κακαρίηονται κάκε τρίμθνο οι 

ψευδοροωζσ και τα ωωτιςτικά των καλάμων.  

 

11. ΚΟΙΝΟΧΘΣΤΟΙ ΔΙΑΔΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΕΣ  

Κακαρίηονται τουλάχιςτον μία ωορά τθν θμζρα και περιςςότερεσ από µία ωορά ςτουσ πολυςφχναςτουσ διαδρόμουσ. 

Οι ενθμερωτικζσ πινακίδεσ να κακαρίηονται ανά 15ιµερο. Οι ψευδοροωζσ κακϊσ και τα ωωτιςτικά 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  
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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 του Νοςοκομείου κα κακαρίηονται με πιεςτικό μθχάνθμα και κα 

απολυμαίνονται. 

 

14. ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΚΤΙΙΟΥ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ «ΚΕΝΤΟ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΚΑΙ ΑϋΞΕΝΩΝΑΣ (ΨΥΧΑΓΩΣ)  - ΣΧΟΛΘΣ ΤΕΕ 

(ΡΑΛΑΙΟ ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ)» 

Θ κακαριότθτα των χϊρων των Κτιρίων Αποκατάςταςθσ και Σχολισ ΤΕΕ κα γίνεται μια ωορά τθν θμζρα πρωϊνζσ ϊρεσ 

από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. 

 

Ειδικότερεσ οδθγίεσ κακαριςμοφ και απολφμανςθσ κακϊσ επίςθσ και οδθγίεσ για τθν εωαρμογι ςυγκεκριμζνων 

τεχνικϊν ςε περιπτϊςεισ ατυχθμάτων όπωσ διαςπορά αίματοσ και άλλων βιολογικϊν υγρϊν κα δοκοφν εγγράωωσ 

από τθν Ε.Ν.Λ. 

 

Άρκρο 3. ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  (ενδεικτικά) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τουλάχιςτον τον κάτωκι περιγραωόμενο εξοπλιςμό. Το Νοςοκομείο δικαιοφται 

να ηθτιςει αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ του αναδόχου, εωόςον κρικεί  ότι ο εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιείται δεν 

είναι κατάλλθλοσ για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων.  

Ρεριςτροωικι µθχανι, για υγρό κακαριςμό δαπζδων, µοκετϊν  

Απορροωθτζσ υγρϊν και ςκόνθσ. Μεγάλθσ ιςχφοσ 2000 W και χαμθλισ εκποµπισ κορφβου  

Μπαταριοκίνθτεσ και θλεκτροκίνθτεσ µθχανζσ πλφςθσ δαπζδων, χαµθλισ εκποµπισ κορφβου. Χρθςιµοποιοφνται για 

µεγάλεσ επιωάνειεσ  

Ριεςτικό µθχάνθµα για εξωτερικοφσ χϊρουσ   

Αωροπαραγωγόσ για µοκζτεσ  

Μθχάνθµα γυαλίςµατοσ παρκετίνθσ δαπζδου ( τµχ.)  

Μπαλαντζηεσ ( τµχ.)  

Λάςτιχο ( τµχ.)  

Σκάλα ( τµχ.)  

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)  
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Συςτιματα διπλοφ κουβά (ςε περίπτωςθ που δεν είναι λειτουργικόσ ο κακαριςμόσ με τισ προεμποτιςμζνεσ πανζτεσ 

π.χ. ςτισ τουαλζτεσ και ςτα κλιμακοςτάςια). 

Θλεκτρικι ςκοφπα. Θ θλεκτρικι ςκοφπα να είναι ευζλικτθ µε ρόδεσ, µεγάλθσ ιςχφοσ απορρόωθςθσ 1800-2000 W, να 

διακζτει ωίλτρα κατακράτθςθσ και να είναι µμικρισ εκπομπισ κορφβου. Να διακζτει εξαρτιµατα που διευκολφνουν 

τισ διάωορεσ εργαςίεσ  

Μθχανικι ωορθτι αςφρματθ ςκοφπα ικανοποιθτικισ ιςχφοσ απορρόωθςθσ (1 τεµ.)  

Μθχανι παραγωγισ ατµοφ για τον κακαριςµό των περςίδων του ςυςτιµατοσ κλιµατιςµοφ - εξαεριςµοφ. (1 τµχ.)  

Ρλυντιριο - ςτεγνωτιριο για το κακθµερινό πλφςιµο και ςτζγνωμα των υλικϊν πολλαπλϊν χριςεων.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει μιςκωμζνο ι ιδιόκτθτο ανυψωτικό µθχάνθµα για τον κακαριςµό των 

υαλοπινάκων - ωωτιςτικϊν 

 

 

Άρκρο 4. ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ενδεικτικά) 

Ανάλογα µε τθ χριςθ του χϊρου κακορίηεται θ ςυχνότθτα του κακαριςµοφ και τθσ απολφµανςθσ, όπωσ ωαίνεται 

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 - ςωουγγάριςμα 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.  

Γραωεία: 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 αςωαλείασ.  
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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 διαωορετικζσ κατθγορίεσ εργαςιϊν, Ρ.χ. ςε ζνα όροωο να απαιτείται κακαριςµόσ 

καλάµου, κακαριςµόσ γραωείων, κακαριςµόσ κοινοχριςτων χϊρων κλ.π., είναι προωανζσ ότι κα πρζπει να γίνει 

ςυντονιςµόσ και να εξαςωαλιςτεί θ αλλθλουχία εκτζλεςθσ των εργαςιϊν.  

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

 

ΑΘΟ 5. ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

α/α ΡΑΕΧΟΜΕΝΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΘΤΑ 

1 
Σκοφπιςµα - ςωουγγάριςµα δαπζδων, καλάµων 

αςκενϊν και W/C, υγρό ξεςκόνιςμα 

Κακθμερινά τουλάχιςτον μία ωορά ςε 

κάκε βάρδια 

2 Βεράντεσ-ξθρό ςκοφπιςµα-ςωουγγάριςµα δαπζδων Κάκε εβδομάδα 

3 
Κοινόχρθςτα WC. Ζλεγχοσ ανά δφο ϊρεσ για τθν 

διατιρθςθ τθσ κακαριότθτασ των χϊρων υγιεινισ 

2 ωορζσ 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 ωορζσ 

ςτθν πρωινι βάρδια και μια ωορά το 

απόγευμα, ςυχνότερα ςε Μονάδεσ, 

Χειρουργεία, Εργαςτιρια. 

7 

Κακαριότθτα μονϊςεων αςκενϊν με μεταδοτικά 

νοςιματα ι πολυανκεκτικά μικρόβια, Μονάδων 

ςκοφπιςμα, ςωουγγάριςμα, αποκομιδι, απορριμμάτων 

Κακθμερινά δφο ωορζσ το πρωί και δφο 

ωορζσ το απόγευμα και ςε κάκε νζο 

αςκενι 

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  
Σφμωωνα με τισ υποδείξεισ του 

Νοςοκομείου 
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A-1.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΘ                ΚΩΔ.: ΘΜΕ/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. 

Ελλείψει βοθκϊν 

καλάμου να γίνεται 

από το ςυνεργείο 

ςφμωωνα και με τθν 

παρ. 4 του αρ.1 των 

Ι.ΓΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

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: 
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Α-2      ΗΜΕΗΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ (T.E.I), ΕΓΑΣΤΗΙΑ, ΙΑΤΙΚΗ 

ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ: 

 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 πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με 

τον υπεφκυνο επιςταςίασ.  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ   

ΜΕΤΙΑ  

ΚΑΚΗ  

Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ  Ο ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΡΑΑΛΑΒΘ 

 

  

ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΘ  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 πλθροωορία ςχετικά με το παρϊν ζντυπο επικοινωνιςτε με τον 

υπεφκυνο επιςταςίασ. 

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.: ΘΜΕ/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  

περιζρχεται εβδομαδιαίωσ, ευκρινϊσ ςυμπλθρωμζνο ςτον υπεφκυνο 

επιςταςίασ 

Για οποιαδιποτε πλθροωορία 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-4.      ΘΜΕΘΣΙΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

ΧΩΟΣ: ΧΕΙΟΥΓΕΙΑ ΚΩΔ.: ΘΜΕ/ΝΙΑ: 

ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΩΙ ΑΡΟΓΕΥΜΑ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. ΡΟΓ. ΑΞΙΟΛ. 

ΚΑΘΑΙΣΜΑ 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΕΡΙΡΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Χ  X  Οι εργαςίεσ αυτζσ, 

εω’ 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 πλθροωορία 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.: ΘΜΕ/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 ωορζσ 

τθν εβδομάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ      

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ – 

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

Χ 

 

X 

 Συχνόσ κακαριςμόσ λόγω του 

γεγονότοσ ότι οι  

τουαλζτεσ είναι 

κοινόχρθςτεσ .  

Ρλφςιμο καλακιϊν 2 ωορζσ 

τθν εβδομάδα. 

ΡΛΥΣΙΜΟ – ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 
Χ 

 
X 

 

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 πλθροωορία 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    Εωόςον 

απαιτθκεί 

πραγματοποιείται 

ζκτακτθ 

κακαριότθτα 

ΣΚΟΥΡΙΣΜΑ-

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΔΑΡΕΔΩΝ, 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ, 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ 

2Χ  X  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
3Χ 

 

X 

 Ρλφςιμο 

καλακιϊν 2 

ωορζσ τθν 

εβδομάδα 

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ - ΜΡΑΝΙΑ  

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ -

ΡΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ 

3Χ 

 

X 

 Συχνόσ 

κακαριςμόσ λόγω 

του γεγονότοσ ότι 

οι τουαλζτεσ 

είναι 

κοινόχρθςτεσ . 

Ρλφςιμο 

καλακιϊν 2 

ωορζσ τθν 

εβδομάδα. 

ΡΛΥΣΙΜΟ – 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘ 

ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

3Χ 

 

Χ 

 

ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΜΑ 

ΔΑΡΕΔΟΥ 
3Χ 

 
X 

 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΙ ΧΩΟΙ 

ΑΡΟΚΟΜΙΔΘ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
Χ  Χ  

Ρλφςιμο κάδων 2 

ωορζσ 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 πλθροωορία 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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Οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραωϊν 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 ςυμμόρωωςθ προσ αυτοφσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςωοράσ, ςφμωωνα με τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

 

Δ.ΕΡΟΡΤΕΙΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΤΘΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α. ΕΡΟΡΤΕΙΑ 

Θ ΕΡΟΡΤΕΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ: 

Ι. Από ζναν επόπτθ του Συνεργείου για τθν πρωινι βάρδια και τθν απογευματινι βάρδια. Θα αςχολείται αποκλειςτικά 

με τθν εποπτεία τθσ κακαριότθτασ και κα βρίςκεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου ςτουσ χϊρουσ του 

Νοςοκομείου όπου εκτελοφνται οι εργαςίεσ τθσ κακαριότθτασ. 

Στθ νυκτερινι βάρδια τθν ευκφνθ κα τθν ζχει ο υπεφκυνοσ εργαηόμενοσ τθσ νυκτερινισ βάρδιασ.  

ΙΙ. Από τθν Επιτροπι παραλαβισ ζργου του Νοςοκομείου 

Αντικείμενο τθσ κα είναι: 

Θ τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

Θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

Τθν πρζπουςα ςυμπεριωορά και απόδοςθ του προςωπικοφ 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ 

Θ αξιολόγθςθ από τθν Επιτροπι παραλαβισ ζργου με δελτία αξιολόγθςθσ βαςιηόμενα ςτθν παρακάτω κλίμακα 

Ππου ικανοποιθτικι πολφ καλι ι καλι 

Τθροφνται όςα προβλζπονται ςτισ προδιαγραωζσ και θ γενικι εικόνα του κακαριςμοφ είναι πολφ καλι 

Ππου μζτρια αποδεκτι 

Υπάρχουν παραλιψεισ που είναι ςθμαντικζσ ςτισ επί μζρουσ εργαςίεσ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ 

Ππου κακι απορριπτζα 

Υπάρχουν ςοβαρζσ παραλείψεισ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. Υπάρχουν παράπονα αςκενϊν και 

προςωπικοφ. 

Θ αξιολόγθςθ κα τεκμθριϊνεται από επιςυναπτόμενουσ πίνακεσ αναωοράσ ελζγχου, όπου κα καταγράωονται 

τεκμθριωμζνα οι παραλείψεισ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

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

 
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. Η 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. Ρροςωορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι ςε ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

(*1) 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΚΑΤΑ 
ΑΤΟΜΟ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΙΜΘΝΘ ΔΑΡΑΝΘ 
(ΜΘΝΙΑΙΑ Χ 2 

ΜΘΝΕΣ) 

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

    

2.  Ειςωορζσ ΙΚΑ εργοδότου     

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

    

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

    

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

    

6.  
Επιπλζον κόςτοσ νυχτερινϊν 
(περιλαμβανομζνων και ειςωορϊν ΙΚΑ του 
εργοδότθ)  6ωρθσ απαςχόλθςθσ 

    

7.  
Κόςτοσ αντικαταςτατϊν εργαηομζνων ςε 
κανονικι άδεια 

    

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

    

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

    

10.  
ΛΟΙΡΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναωερκοφν αναλυτικά και 
να τεκμθριωκοφν κατά τθν κρίςθ κάκε 
υποψθωίου αναδόχου 

 
   

  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 
ΚΕΔΟΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ 
ΚΕΔΟΣ 

(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 2 
ΜΘΝΕΣ) 

11.  Εργολαβικό κζρδοσ   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ 

ΝΟΜΙΜΩΝ 
ΚΑΤΘΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ  
ΥΨΟΣ ΝΟΜΙΜΩΝ 

ΚΑΤΘΣΕΩΝ 
(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 2 

ΜΘΝΕΣ) 

12.  Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ τιμολογίου   

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΜΘΝΙΑΙΟ 

ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΘΣΙΟ  
ΤΙΜΘΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(ΜΘΝΙΑΙΟ Χ 2 

ΜΘΝΕΣ) 

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

14.  ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Ρ.Α.)   
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Α.2.3. Ρροςωορά 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. Εωόςον από τθν προςωορά δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται ενιαία τιμι 
θ προςωορά απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ. 

Α.2.5. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν 
τεκμθρίωςθ των προςωερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιωιοι 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 αναωερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

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

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

Α.2.8. Η 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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