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                      Αζήλα 13-03-2023 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                     Αξ. Πξση.: 3606 
1ε ΤΠΔ ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»                                                                     
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                                                   
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                 
ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ       
Πιεξνθνξίεο: Δ. Καιακπαιίθε – Μ. ηηαξίδνπ                                         Αλαξηεηέα ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 
Σειέθσλν: 213 2039 136                                                                                    ζην Γηαχγεηα θαη ζην Site ηνπ Ννζνθνκείνπ 
FAX:           213 2039 145  
E-Mail : ekalampaliki@elpis.gr –promithion@elpis.gr 
Website:   www.elpis.gr 
 

                                                                                                                          ΠΡΟ  ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

ΠΡΟΚΛΗΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΟ  (01) ΜΗΝΑ»   

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον σσμυέροσσα από οικονομική άποψη προσυορά με βάση την τιμή 

 Έρνληαο ππφςε: 

     Σηο δηαηάμεηο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ: 

- ηνπ Ν. 4727/2020 «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε-Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο», 

- ηνπ Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 ληα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ επλντθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

-  ηνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/EE θαη 

2014/25/ΔΔ)», ηδίσο κεηά ην Ν. 4782/2021, 

- ηνπ Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ Ν.4254/2014 (Α' 85) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ», ΓΗΜΗΣΑΝΑ  7 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ  ΑΘΗΝΑ ,ΣΚ 11522, ΣΟ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    ΛΗΞΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ζκεξνκελία: 17-03-2023 

Ζκέξα: Παξαζθεπή  

 Ώξα: 12:00 κ.κ. 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Ζκεξνκελία: 17-03-2023 

Ζκέξα: Παξαζθεπή  

Ώξα: 13.00 κ.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΟ (1) ΜΗΝΑ  

ΚΧΓΙΚΟ CPV 90910000-9 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  25. 469,36€ (πιένλ ΦΠΑ 24%) 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  ΔΝΑ ΜΗΝΑ 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ  Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο  

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ ΚΗΜΓΗ  13-03-2023 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟ SITE ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 13-03-2023 
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- ηνπ Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 απηνχ, 

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

- ηνπ Ν.4144/2013 (Α' 88) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», 

- ηνπ Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016-Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016», 

- ηνπ Ν.4052/2012 (Α' 41) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδίσλ πκβάζεσλ Υξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ ρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο επλντθήο νηθνλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015», 

- ηνπ Ν. 4025/2011 (Α' 228) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην 

- βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» 

πεξί ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, 

- ηνπ Ν.3959/2011 (Α'93) «Πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», 

- ηνπ Ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

- ηνπ Ν.3868/2010(Α' 129) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο», 

- ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Δπνπηεία Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, χζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, 

νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

- ηνπ Ν.3863/2010 (Α'115) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ηδίσο ζχκθσλα κε ην 

Ν.4387/2016), 

- ηνπ Ν.3861/2010 (Α' 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ Ν.3846/2010 (Α' 66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ Ν.3580/2007 (Α' 134) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ηδίσο ζχκθσλα κε ην Ν.4472/2017), 

- ηνπ Ν. 3414/2005 (Α' 279) «Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ" (ΦΔΚ 30/Α /14.2.2005)», 

- ηνπ Ν.3329/2005 (Α' 81) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

- ηνπ Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

- ηνπ Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνπ Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» ζπλδπαζηηθψο πξνο ην Ν. 4481/2017 

(Α' 100) «πιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ» θαη ην Ν.4212/2013 (Α' 257) 

«Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/77/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο επηεκβξίνπ 2011 θαη ηεο Οδεγίαο 

2012/28/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

λ.2121/1993 «Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα», 

- ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), 

- ηνπ Π.Γ.80/2016 (Α' 145)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

- ηνπ Π.Γ.28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» θαη 

- ηνπ ΝΓ 496/1974 (Α' 204) «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

ΑΔΑ: 9Φ5Ν46904Ν-ΘΛ2
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- ηνπ λ. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ ΠεΤ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α256/2.11.2001) 

- ηνπ Ν. 3918/2011 «Γηαζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα Τγείαο  θη άιιεο δηαηάμεηο» 

- ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28.02.2013) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 73 

ηνπ Ν.4146/2013 (ΦΔΚ 90/Α/18.04.2013) 

- ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ19/η.Α/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

- ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

- ηελ ελ γέλεη ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ ΝΠΓΓ  

& Σηο απνθάζεηο: 

- Σελ ππ' αξηζκ. 957 / 13-03-2023 πφθαζε Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία (ΑΓΑ: 6ΝΚΒ46904Ν-ΧΠ) 

 

 
ΑΠΔΤΘΤΝΟΤΜΔ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΣΧΝ ΦΡΑΓΙΜΔΝΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 «ΓΙΑ ΣΗΝ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΟ  (01) ΜΗΝΑ»   

θαη κε  θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο  25. 469,36 € πιένλ  ΦΠΑ 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί χζηεξα απφ πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο ζα 

πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ  

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηελ 

13-03-2023, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) ηελ 13-03-2023 .θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηελ 13-03-2023 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (άξζξα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινοηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 

Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε 

ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη  πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν 

αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε 

"ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε. 
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Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα ζε επηκέξνπο θαθέινπο 

πνπ ηίζεηαη κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1.  ηνλ ηίηιν ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

2.2.  Ζ πεξηγξαθή ηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίαο 

2.3.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

2.4.  Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

3. Μέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη ζπγθεθξηκέλα: 

3.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:  

Τπεχζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) θαη ηνπ Ν. 

1599/1986) ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαη ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη απφ ην ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα φηη:  

- κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 

4β ηνπ άξζξνπ 73 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ, 

- ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο  

- απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

- ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο κε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο πξφθιεζεο,  

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη 

αλεπηθχιαθηε γλψζε,  

- ηα πξνζθεξφκελα είδε θη νη ππεξεζίεο θαιχπηνπλ απνιχησο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θη απαηηήζεηο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,  

- ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,  

- παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ,  

- ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  

- ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,  

- δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί, 

- ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη 

- θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε ππνγξαθή ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

3.2. Σερληθή πξνζθνξά. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο 

θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ 

Δλφηεηα « Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η  ηεο παξνχζαο θαη ζα πεξηιακβάλεη πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο 

νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ- 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο θαη ηνπο ελ ηζρχλ θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, 

φπσο θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 θαη 853/04 θαη ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ππφ 
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  
ε φια ηα ζηάδηα ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο θαζψο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ 
Καλνληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θαζαξίδεη θαη 
ηπρφλ ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» πνπ θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.  
Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο  Δπηηξνπήο 
Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.)  θαη ηεο Δπφπηξηαο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Γηαρείξηζε απνβιήησλ επηθίλδπλσλ  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ 
Μνλάδσλ (ΔΤΑΜ) – «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε Απνβιήησλ Μνλάδσλ (ΦΔΚ Β 1537/08-05-2012)». 
Σα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
1.Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα – ζε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαθπθιψζηκα 
ραξηί, γπαιί, αινπκίλην. 
2. Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ): 
Α. «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ κφλν ηελ επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9 ζχκθσλα κε ην 
παξάξηεκα III ηνπ αξζξ. 60 ηνπ Νφκνπ 4042/2012. Ο φξνο «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)» αληηθαζηζηά ηνλ φξν 
«Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΜΥ) » ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 
1419). 
Β. «Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ ηελ επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9, ηαπηφρξνλα κε κηα ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο 
ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ αξζξ. 60 ηνπ Νφκνπ 4042/2012. Ο φξνο «Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)» αληηθαζηζηά ηνλ 
φξν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα κνιπζκαηηθφ θαη ηνμηθφ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΜΣΥ)» ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηελ 
πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419) 
Γ. «’Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ επηθίλδπλε ηδηφηεηα, εθηφο ηεο ηδηφηεηαο Ζ9. Ο φξνο «’Άιια 
Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)» αληηθαζηζηά ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο ηνμηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΣΥ) », ν νπνίνο 
πξνβιεπφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419) 
3. Δηδηθά Ρεχκαηα Απνβιήησλ: Οη ηζηνί, ηα φξγαλα θαη ηα αλζξψπηλα κέιε, νδεγνχληαη πξνο απνηέθξσζε, αθνχ πξψηα ππνζηνχλ 
ηεκαρηζκφ, ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα. Σα αλζξψπηλα κέιε ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλεο ζαθνχιεο – πεξηέθηεο θαη απνζεθεχνληαη ζε 
ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ή θαηαςχθηεο κέρξη λα νδεγεζνχλ πξνο απνηέθξσζε ή λα νδεγεζνχλ πξνο εληαθηαζκφ. 
Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα κε πςειφ πεξηερφκελν πδξαξγχξνπ ή θαδκίνπ ζα ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά θαηά είδνο ζε εηδηθνχο αλζεθηηθνχο, 
ζηεγαλνχο πεξηέθηεο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ νπζηψλ αλαγξάθεηαη πάληα επδηάθξηηα έμσ απφ ηνλ πεξηέθηε. Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δελ πξέπεη πνηέ λα αλακεηγλχνληαη. 
Σν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο γεληθέο πξαθηηθέο: 
Σα απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο, φζεο θνξέο απαηηείηαη. 

Όινη νη ππνδνρείο (hospital boxes) αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ λένπο ίδηνπ ηχπνπ. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ ππνδνρέσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ γεκίδνπλ ηα ¾ ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαη ζθξαγίδνληαη. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, αεξίσλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ θαζψο θαη 
κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην ππεχζπλν πξνζσπηθφ. 
Οη εξγαδφκελνη ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο (ΔΑΤΜ) δειαδή ζπιινγή ησλ θάδσλ, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θ.ι.π. πξέπεη λα θέξνπλ πιήξε 
ηελ ζηνιή ηνπο (ελδπκαζία κηαο ρξήζεο, κάζθα, γάληηα ειαζηηθά βεξπιιίνπ).. 
Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη 
ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ 
(αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» µε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ 
παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη 
ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» θαη ηελ ΝΔΛ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη απφ ην Ννζνθνκείν «H ΔΛΠΗ» νη θάησζη πνηληθέο 
ξήηξεο:  
Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 
10%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε 
δηαηχπσζε.  
Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, 
πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην 
Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  
Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 
απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα απνιχκαλζεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία 
βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 

ΑΔΑ: 9Φ5Ν46904Ν-ΘΛ2
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Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο 
πξνζσπηθνχ.  
 
ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο Τγηεηλήο 
Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΗSO ELOT. 
Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο 
νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ 
ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 
Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο 
Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
 
ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε 
Ννζνθνκεία, πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά Covid-19- θιηληθέο, ΜΔΘ, ΣΔΠ) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
αλάδνρν. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ 
παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη 
θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ 
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη 
απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  
ην Ννζνθνκείν ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Κ.Α ή ζε άιιν δεκφζην νξγαληζκφ. Αιινδαπνί κπνξνχλ 
λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ’ φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα 
δεηήζεη νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  
θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα (ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην 
ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ην Ννζνθνκείν. 
Δηδηθφηεξα, εξγαδφκελνη πνπ δελ ηεξνχλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ ζα 
απνκαθξχλνληαη άκεζα. 
 Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ 
εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο 
ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 
Ο αλάδνρνο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θαζεκεξηλά εξγαδφκελνπο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα 
θαιχπηνπλ πξσηλέο & απνγεπκαηηλέο  βάξδηεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». ε πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ (κεξηθή απαζρφιεζε) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο.  
Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα ελαιιάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν 
πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε 
εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, Δπίζεο ζα θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 
Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη ρεηξνπξγεία & 
καγεηξεία. Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  
Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   
ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο ην Ννζνθνκείν «Ζ ΔΛΠΗ»  δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ 
εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν 
πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ απφξξεην. 
Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε 
εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 
ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο 
ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε 
παξαιεθζεί. 
Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 
Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 
ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. ε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο 
εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην 
Ννζνθνκείν «H ΔΛΠΗ» ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε 
νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) νλνκαηεπψλπκν 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο  4) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 
Οη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ζην Πξσηφθνιιν λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ:  

 Αληίγξαθν ζπκβάζεσο κε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ εθηειεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν.   

 Αληίγξαθν ζπκβάζεσο κε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη εθηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν πνπ δηαρεηξηδφηαλ πεξηζηαηηθά CoviD-19.  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015, 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ISO 45001:2018  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ αζθαιή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παλδεκίαο COVID 19 ISO/PAS 45005:2020.  

 Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

3.3. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ 

θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ 

πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.  

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,  αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ ζχκθσλα κε 

ην ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ . 

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€). ηηο ηηκέο ζα 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ 

ηηκψλ, ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ην ΦΠΑ . ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 

ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ  Τπεξεζία.  

4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη 

αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ 

ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηα αιινδαπά 

δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.1497/1984 (Α' 188). 

5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε 

έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

6. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ πην 

πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη 

δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ 

θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή 

ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α'74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ 

ζεζπίδνληαη κε ην Νφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν κε ηε 

δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

8. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (άξζξα 1 θαη 

3). 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ελελήληα  (90) εκέξεο, απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 
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Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ πξφζθιεζε. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερζεί. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν 

δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα 

ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα 

δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ  5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία, ζε έλα ζηάδην, ζε κία ζπλεδξίαζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο: 

Θα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθξαγηζηνχλ νη επηκέξνπο δχν (ππν) θάθεινη 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.   

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα: 

1. Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απηψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο/ειέγρνπ απηψλ 

2. Καηφπηλ, ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην 

πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

3. Λακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλεη ρψξα ε ζεηξά θαηάηαμεο 

ησλ κεηνδνηψλ 

ΑΡΘΡΟ  6 .ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί κε email ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ (5) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ email ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά 

α) απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο 

άλσ παξάγξαθν 1, 

β) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο, 

γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπο θαη'εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  

δ) πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ πεξί εθπξνζψπεζεο θαη αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, ζπγθξφηεζεο Γ ζε ζψκα, ζε 

πεξίπησζε ΑΔ θιπ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ε) Τπεχζπλε Γήισζε φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

έρνπλ ζεζπίζεη κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ρ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη θαιεί ηνλ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν (ελδεηθηηθά ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θ.ι.π.) επί απνδείμεη ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε  (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 
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Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο δχν κελψλ. 

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ παξαθξαηνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζε 

ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο θαη απνδίλνληαη αξκνδίσο. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. 

ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη  ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

 

α) Κξάηεζε χςνπο 0,1% ππέξ ΔΑΓΖΤ επί φισλ ησλ ζπκβάζεσλ. 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4412/2016  

 

γ) Κξάηεζε 2% Τπέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο Τγείαο, Τπνπξγείνπ Τγείαο.   

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.  

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ. 

β)Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ.  

γ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε 

άιιν δηθαηνινγεηηθφ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ  εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013). 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή 

αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.  

Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο 

δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 

4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ 

Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 

ηεο ΛΔΔ. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, κπνξεί λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο 

απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 
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ΑΡΘΡΟ 11 . ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

Δθφζνλ, πθίζηαηαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηα δχν κέξε ζπκθσλνχλ λα ηεξνχληαη ηα άξζξα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 2016 / 679  (GDPR). 

 

Ζ ζπληάμαζα  

 

                                                                                                                                       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

                                                                                                                                 ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ  ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΑΠΑΙΣΗΔΙ» 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Καζαξηφηεηα ησλ Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο Υψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σα ζηνηρεία ηνπ Άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Άξζξν 22 ηνπ Ν. 4144/2013, ζα αλαιχνληαη ζηελ 
πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

21 

ΑΡΣΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΜΔΝΟΤ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Ή ΙΓΙΧΣΙΚΔ 

ΚΛΙΝΙΚΔ ΚΑΙ ΑΜΔΑ ΓΙΑΘΔΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη 

εξγαδφκελνη (ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ αληίγξαθφ ηεο) 
 

Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο 

θχζεσο λφκηκεο κηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ : 
 

Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά : 
 

Γηνηθεηηθφ θφζηνο :  

Δξγνιαβηθφ θέξδνο :  

Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ θξαηήζεηο (2,1554 %):  

Σίκεκα ρσξίο ΦΠΑ  

Σίκεκα ζπλνιηθφ  

 

Δπηπξνζζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο αλάιπζε ηνπ 

χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο κηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ χςνπο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχπηεη επαξθψο θαη κε 

ζαθήλεηα ν ηξφπνο- κέζνδνο ππνινγηζκνχ- πξνυπνινγηζκνχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ, κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Πξνζθνξά, πνπ δελ θαιχπηεη ην ειάρηζην λφκηκν εξγαηηθφ θφζηνο, θαζίζηαηαη απνξξηπηέα. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 
Σν έξγν πνπ ζα αλαιάβεη ν εξγνιήπηεο πεξηιακβάλεη ηνπο ππαίζξηνπο θαη ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο αθνινχζσο: 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΔΗ ΥΧΡΧΝ: Σεηξαγσληθά κέηξα  

 Α. Τπαίζξηνη-αχιηνη ρψξνη –ππαίζξηα πάξθηλγθ 14.400  η.κ. 

Β. ηεγαζκέλνη ρψξνη 13.500 η.κ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο απηνχο, επηζεκαίλνπκε ξεηά φηη:  
Οη ππνινγηζκνί ησλ εκβαδψλ ζε η.κ. ησλ σο άλσ ρψξσλ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθνί (κε θχξην ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ρψξσλ απηψλ) 
Σπρφλ απνθιίζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ εκβαδψλ απφ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα δελ ζπλεπάγνληαη επαχμεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο θαη 
ζπλεπψο νχηε ηεο ακνηβήο. 
Ζ νξζή, πιήξεο θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα πηζηνπνηείηαη ζπλερψο απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ θαζαξηζκνχ, ηεο νπνίαο νη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ζα αλαγξάθνληαη πέξαλ ησλ 
αλαιπηηθψλ κεληαίσλ πξαθηηθψλ ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη.  
 
ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
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Η ζχκβαζε αθνξά ζε: 
9 (ελλέα) εξγαδνκέλνπο εμάσξεο πελζήκεξεο απαζρφιεζεο –εθ ησλ νπνίσλ 3 ηξεηο εξγάηεο/θαζαξηζηέο-  
7 (επηά) εξγαδνκέλνπο νθηάσξεο –εθ ησλ νπνίσλ 4 ηέζζεξηο εξγάηεο/θαζαξηζηέο-, πελζήκεξεο απαζρφιεζεο πιελ αξγηψλ,  
5 (πέληε) εξγαδνκέλνπο νθηάσξεο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, Κπξηαθψλ θαη βξαδηλψλ βαξδηψλ 
 
Ο εξγνιάβνο δεζκεχεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί ζε εκεξήζηα βάζε κε επειημία ζηε ξχζκηζε ησλ 
βαξδηψλ, πάληα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 
 
Σν Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλν γηα Covid 19 θαη λα επηδεηθλχεη ζε θάζε αξκφδην φξγαλν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ην Νφκν, πηζηνπνηεηηθά. 
 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΟΥΡΔΟΤΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ ΝΑ ΠΑΡΔΥΔΙ ΤΠΛΛΗΛΟΤ ΑΡΣΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΜΔΝΟΤ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Ή ΙΓΙΧΣΙΚΔ 
ΚΛΙΝΙΚΔ ΚΑΙ ΑΜΔΑ ΓΙΑΘΔΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ κε ηθαλή πξνυπεξεζία ζε Ννζνθνκεία, πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά Covid-
19- (θιηληθέο, ΜΔΘ, ΣΔΠ) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά. 
 
Οη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ζην Πξσηφθνιιν λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ:  

 Αληίγξαθν ζπκβάζεσο κε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ εθηειεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν.   

 Αληίγξαθν ζπκβάζεσο κε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη εθηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία (1) ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ 
θαζαξηφηεηαο ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν πνπ δηαρεηξηδφηαλ πεξηζηαηηθά CoviD-19.  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015, 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ISO 45001:2018  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ αζθαιή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παλδεκίαο COVID 19 ISO/PAS 45005:2020.  

 Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Αζθάιηζε Έξγνπ 
 
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, φπσο απηέο 

ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πιινγηθή/Κιαδηθή/Δπηρεηξηζηαθή χκβαζε Δξγαζίαο γηα ην 
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, 
απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα 
αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 

2. Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ 
απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή 
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε 
απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή 
απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 

 

ΖΜΔΗΧΖ: Σν ελππφγξαθν, πξσηνθνιιεκέλν εγθαίξσο πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλέο 
ζεκείν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπο θαη δηαζέζηκν ζε θάζε έιεγρν ηεο ππεξεζίαο ή άιινπ θνξέα (ΔΠ θ.α.) 
 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, 
πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη 
ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο. 
ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα 
πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα 
ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία. 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ππφ 
ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  
ε φια ηα ζηάδηα ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ 
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απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο θαζψο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ 
Καλνληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θαζαξίδεη θαη 
ηπρφλ ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» πνπ θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.  
Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο  Δπηηξνπήο 
Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.)  θαη ηεο Δπφπηξηαο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Γηαρείξηζε απνβιήησλ επηθίλδπλσλ  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ 
Μνλάδσλ (ΔΤΑΜ) – «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε Απνβιήησλ Μνλάδσλ (ΦΔΚ Β 1537/08-05-2012)». 
Σα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
1.Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα – ζε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαθπθιψζηκα 
ραξηί, γπαιί, αινπκίλην. 
2. Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ): 
Α. «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ κφλν ηελ επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9 ζχκθσλα κε ην 
παξάξηεκα III ηνπ αξζξ. 60 ηνπ Νφκνπ 4042/2012. Ο φξνο «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)» αληηθαζηζηά ηνλ φξν 
«Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΜΥ) » ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 
1419). 
Β. «Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ ηελ επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9, ηαπηφρξνλα κε κηα ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο 
ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ αξζξ. 60 ηνπ Νφκνπ 4042/2012. Ο φξνο «Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)» αληηθαζηζηά ηνλ 
φξν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα κνιπζκαηηθφ θαη ηνμηθφ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΜΣΥ)» ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηελ 
πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419) 
Γ. «’Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ επηθίλδπλε ηδηφηεηα, εθηφο ηεο ηδηφηεηαο Ζ9. Ο φξνο «’Άιια 
Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)» αληηθαζηζηά ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο ηνμηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΣΥ) », ν νπνίνο 
πξνβιεπφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419) 
3. Δηδηθά Ρεχκαηα Απνβιήησλ: Οη ηζηνί, ηα φξγαλα θαη ηα αλζξψπηλα κέιε, νδεγνχληαη πξνο απνηέθξσζε, αθνχ πξψηα ππνζηνχλ 
ηεκαρηζκφ, ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα. Σα αλζξψπηλα κέιε ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλεο ζαθνχιεο – πεξηέθηεο θαη απνζεθεχνληαη ζε 
ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ή θαηαςχθηεο κέρξη λα νδεγεζνχλ πξνο απνηέθξσζε ή λα νδεγεζνχλ πξνο εληαθηαζκφ. 
Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα κε πςειφ πεξηερφκελν πδξαξγχξνπ ή θαδκίνπ ζα ηνπνζεηνχληαη μερσξηζηά θαηά είδνο ζε εηδηθνχο αλζεθηηθνχο, 
ζηεγαλνχο πεξηέθηεο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ νπζηψλ αλαγξάθεηαη πάληα επδηάθξηηα έμσ απφ ηνλ πεξηέθηε. Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δελ πξέπεη πνηέ λα αλακεηγλχνληαη. 
Σν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο γεληθέο πξαθηηθέο: 
Σα απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο, φζεο θνξέο απαηηείηαη. 

Όινη νη ππνδνρείο (hospital boxes) αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ λένπο ίδηνπ ηχπνπ. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ ππνδνρέσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ γεκίδνπλ ηα ¾ ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαη ζθξαγίδνληαη. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, αεξίσλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ θαζψο θαη 
κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην ππεχζπλν πξνζσπηθφ. 
Οη εξγαδφκελνη ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο (ΔΑΤΜ) δειαδή ζπιινγή ησλ θάδσλ, κεηαθνξά, απνζήθεπζε θ.ι.π. πξέπεη λα θέξνπλ πιήξε 
ηελ ζηνιή ηνπο (ελδπκαζία κηαο ρξήζεο, κάζθα, γάληηα ειαζηηθά βεξπιιίνπ).. 
Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη 
ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ 
(αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» µε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ 
παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη 
ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» θαη ηελ ΝΔΛ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη απφ ην Ννζνθνκείν «H ΔΛΠΗ» νη θάησζη πνηληθέο 
ξήηξεο:  
Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 
10%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε 
δηαηχπσζε.  
Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, 
πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην 
Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή 
ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  
Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ 
απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα απνιχκαλζεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία 
βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο 
πξνζσπηθνχ.  
 
ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ 
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πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο Τγηεηλήο 
Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΗSO ELOT. 
Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο 
νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ 
ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 
Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο 
Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
 
ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε 
Ννζνθνκεία, πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά Covid-19- θιηληθέο, ΜΔΘ, ΣΔΠ) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη 
εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ 
θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 
αλάδνρν. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ 
παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη 
θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ 
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη 
απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  
ην Ννζνθνκείν ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Κ.Α ή ζε άιιν δεκφζην νξγαληζκφ. Αιινδαπνί κπνξνχλ 
λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ’ φζνλ έρνπλ ηα απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα 
δεηήζεη νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ αλάδνρν. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  
θαη λα είλαη εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα (ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην 
ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν 
ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο 
θαλφλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην ιφγν απηφ απφ ην Ννζνθνκείν. 
Δηδηθφηεξα, εξγαδφκελνη πνπ δελ ηεξνχλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ γηα ηελ πξφιεςε κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ ζα 
απνκαθξχλνληαη άκεζα. 
 Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο 
εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ 
εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο 
ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 
Ο αλάδνρνο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θαζεκεξηλά εξγαδφκελνπο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα 
θαιχπηνπλ πξσηλέο & απνγεπκαηηλέο  βάξδηεο ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». ε πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ (κεξηθή απαζρφιεζε) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο.  
Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα ελαιιάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν 
πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε 
εξγαδφκελνο, ζα παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, Δπίζεο ζα θαηαηίζεηαη θαη εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα 
αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 
Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζε θιεηζηά ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη ρεηξνπξγεία & 
καγεηξεία. Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  
Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   
ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο ην Ννζνθνκείν «Ζ ΔΛΠΗ»  δηαηεξεί 
ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ 
εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν 
πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ απφξξεην. 
Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε 
εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 
ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο 
ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε 
παξαιεθζεί. 
Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 
Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ 
ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. ε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο 
εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην 
Ννζνθνκείν «H ΔΛΠΗ» ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε 
νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) νλνκαηεπψλπκν 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο  4) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη 
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φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη θπξίσο ηεο ΔΓΤ ,ΝΔΛ 
,ΔΝΛ φπσο  ζα ηεζνχλ θαηά  ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε 
λα μαλαθαζαξηζηεί θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν ρψξνο ιεξσζεί 
μαλά.  
ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 
H θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κε πξνεκπνηηζκέλα παληά δαπέδνπ & επηθαλεηψλ 
Πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε. 
ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ 
Καζαξηφηεηα απφ ΦΖΛΑ πξνο ηα ΥΑΜΖΛΑ 
Πξψηα νη πην θαζαξνί ρψξνη, δει. νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, κεηά νη ζάιακνη λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη φπνπ 
λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ή πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα (θφθθηλνο ή πξάζηλνο θχθινο ζην θξεβάηη ηνπ αζζελή).  
ΜΟΝΧΔΗ φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκψμεηο, ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πξηλ απφ ηνπο ππφινηπνπο 
ζαιάκνπο κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ θαη πιηθά θαζαξηζκνχ.  
ΔΙΡΑ ΔΡΓΑΙΧΝ: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί, πγξφ μεζθφληζκα (κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα), 
ζθνπγγάξηζκα (ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά γηα ηα W.C.) 
ε θάζε ζάιακν ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θαζαξέο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο θαη ν επαξθήο αξηζκφο πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ. Σα 
ρξεζηκνπνηεκέλα παληά & παλέηεο δελ μαλαρξεζηκνπνηνχληαη αιιά απνξξίπηνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (πρ δίρηπ) 
Πιχζηκν εμνπιηζκνχ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 
Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 
Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε πεξίπησζε θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 
Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Κιεηζηά Σκήκαηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά, ζα δηαθέξνπλ  θαη 
ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 
Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή κεγάιεο πνζφηεηαο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθψλ 
πγξψλ ζα απνξξίπηνληαη ζε θίηξηλν πεξηέθηε (π.ρ. Τιηθά Υεηξνπξγείνπ θ.η.ι.) 
ηα θιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ ηαηξψλ-λνζειεπηηθψλ ζηάζεσλ θιπ, ζα είλαη 
δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαζεκεξηλήο θαζαξηφηεηαο ησλ ζαιάκσλ. 
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ εθηειείηαη θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηδίσο δε 
Λνπηξά - Σνπαιέηεο  
Γηάδξνκνη  
Αίζνπζεο αλακνλήο – Κφκβνη ηκεκάησλ 
Γξαθεία  
θάιεο θαη αζαλζέξ.  
Κνπδίλεο Σκεκάησλ- Αλάπαπζε Πξνζσπηθνχ  
Μαγεηξεία - Σξαπεδαξία.  
Βεξάληεο  
Πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εηζφδσλ 
Φχθηεο λεξνχ  
Δπίζεο, θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηνπο εμήο ρψξνπο: 
W.C.  κεραλνζηαζίσλ.  
Φπγείσλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. 
Όινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Νεθξνηνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ςπγείσλ-λεθξνζαιάκσλ). 
Φπιαθίσλ (θεληξηθή πχιε & βνξεηναλαηνιηθή πχιε). 
Ζ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο 
θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΓΤ,ΝΔΛ Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) φπσο ζα ηεζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο 
ζχκβαζεο, εηδηθφηεξα γηα ρψξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή, φπσο νη ζάιακνη απνκφλσζεο, ηα ρεηξνπξγεία, κνλάδεο εληαηηθήο 
ζεξαπείαο, ηα εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε θιπ. 
1. ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν, ψζηε λα µελ θσιχνληαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (γεχκαηα, ηαηξηθέο 
επηζθέςεηο, λνζειεία, επηζθεπηήξην θιπ).  Ζ θαζαξηφηεηα ζηνπο ζαιάκνπο γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη μεθηλά κε  
Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  
θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο πνπ ζα αιιάδεη απφ ζάιακν ζε ζάιακν. Αλ είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα λα πιέλνληαη θαη λα ζηεγλψλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο 
ζθνχπαο.  
Τγξφ μεζθφληζκα ηνπ ζαιάκνπ κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην μεζθφληζκα ζε: ηξαπέδηα, θσηηζηηθά ηνίρνπ, 
θαζίζκαηα, πεξβάδηα, παξάζπξα, πφξηεο θαη ηα ρεξνχιηα ηνπο, ληνπιάπεο θαη ηδάκηα παξαζχξσλ. 
θνπγγάξηζκα εθαξκφδεηαη ζ’ φια ηα δάπεδα εθηφο απφ κνθέηεο θαη παξθέηα. Σα παλάθηα, νη παλέηεο, νη ζθνπγγαξίζηξεο πιέλνληαη 
θαζεκεξηλά  ζηνπο 90 νC ή νπσζδήπνηε >70 νC ή ζηνπο 60 νC κε ηελ πξνζζήθε Cl2  κε  απνξξππαληηθφ θαη ζηεγλψλνληαη. Πξηλ ην 
πιχζηκν αθαηξνχληαη ηα μέλα ζψκαηα (ηξίρεο, ρλνχδηα θηι). Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παλάθηα  ησλ WC πιέλνληαη  ρσξηζηά..  
Αλ δεισζεί κνιπζκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ή αζζελήο µε αλνζνθαηαζηνιή ρξεζηκνπνηνχληαη μερσξηζηά πιηθά ζ’ απηνχο ηνπο ζαιάκνπο 
(ζθνπγγαξίζηξα WC, παλάθηα).  
ηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηηο κεγάιεο αλνηθηέο επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεραλή ηαπηφρξνλνπ ζθνππίζκαηνο θαη 
ζθνπγγαξίζκαηνο ή, ελαιιαθηηθά, θνηλή ζθνπγγαξίζηξα, δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απ’ απηή ηνπ  WC, κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 
Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε βάξδηα θαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην. 
Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε λνζειεπηηθψλ θιηλψλ ζα γίλεηαη θαη κεηά απφ εμηηήξηα αζζελψλ. 
Γεληθή Καζαξηφηεηα ζαιάκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε, ή ζπρλφηεξα  εθ’ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ 
πξντζηακέλε ή απφ ηελ ΔΓΤ. Ζ γεληθή θαζαξηφηεηα πεξηιακβάλεη αλεμαηξέησο φηη ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν (λνζειεπηηθή θιίλε, 
θνκνδίλν, ηξαπεδίδην θ.η.ι.) 
πρλή θαζαξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζηα πφκνια, ρεηξνιαβέο θαη ζηα θνκβία ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο 
θφκβνπο θάζε νξφθνπ. 

Καζαξηφηεηα ηδακηψλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά κεληαίσο. 
Καζαξηφηεηα θαζηζκάησλ θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη . 

2. ΣΟΤΑΛΔΣΔ  
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα ζεκεία θαζεκεξηλά. Καζαξίδεηαη  πξψηα ε 
ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη 
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αλαπιεξψλεηαη. Αλ ππάξρνπλ απηφκαηεο ζπζθεπέο ζαπνπληνχ αληηθαζίζηαηαη ην δνρείν ζαπνπληνχ (ζε θακία πεξίπησζε δελ 
επαλαπιεξψλεηαη). Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνξξππαληηθφ παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. 
Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη. 
Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο- μέπιπκα -
απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα: ηνλ ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ - ζαπνπλνζήθε 
θαη ηε ιεθάλε - θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι. Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε 
ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά  
πλνπηηθά ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο: 

ΜΠΛΔ θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 
ΚΟΚΚΗΝΟ θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα. 
ΦΗΓΚΣΖΡΑ: ζηνλ θφθθηλν θάδν. 
ΥΡΖΖ:  
Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην απνξξππαληηθφ ή απνιπκαληηθφ δηάιπκα (κπιε θάδνο). 
ηίςηκν ηεο ζθνπγγαξίζηξαο (θφθθηλνο θάδνο). 
θνπγγάξηζκα επηθάλεηαο.  
Δκβάπηηζε ζηνλ θφθθηλν θάδν (μέπιπκα-ζηίςηκν) & επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 
Ο θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηαη ζηελ επφκελε ηνπαιέηα. 
Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη δελ ζα ρξεζηµνπνηείηαη ζε άιινπο ρψξνπο  
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  
Ο θαζαξηζκφο δσκαηίνπ  πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα, ψζηε λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ  εηζαγσγή άιινπ αζζελή.  
Αθνινπζνχκελα  βήκαηα:  
1.Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ ζαιάκνπ (θξεβάηηα, θνκνδίλα, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, πνιπζξφλα) θαζαξίδνληαη, μεπιέλνληαη, απνιπκαίλνληαη  . 
2. Απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ  
3. Αθαίξεζε θνπξηηλψλ 
4. Αθαίξεζε παξαβάλ 
5. θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο ζθνχπαο.  
6. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θσηηζηηθψλ ηνίρνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ησλ παξαβάλ. 
7. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνξξππαληηθφ.  Με ηε ρξήζε παλέηαο  θαζαξίδνπκε ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη 
δίλνπκε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο. Αιιάδνπκε παλέηεο ηαθηηθά. 
8. Ξεπιέλνπκε κε θαζαξφ λεξφ θαη ηε ρξήζε παλέηαο. 
9. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνιπκαληηθφ.  Με ηε ρξήζε  παλέηαο απνιπκαίλνπκε  ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 
10. Απνιπκαίλνπκε ηα θψηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν ρξεζηκνπνηψληαο πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε 
απνιπκαληηθφ. Απνιπκαίλνπκε επίζεο ην ζηδεξφδξνκν ησλ παξαβάλ. 
11. Καζαξηζκφο ηδακηψλ. 
12. Καζαξηζκφο ηειεφξαζεο. 
13. Καζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε ησλ ππφινηπσλ επηθαλεηψλ ηνπ ζαιάκνπ (ληνπιάπεο, πφξηεο WC θαη ζαιάκνπ εζσηεξηθά – 
εμσηεξηθά) κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε ην αληίζηνηρν πξντφλ γηα θάζε εξγαζία. 
14.  Δπαλάιεςε απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην ζάιακν. 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα ζεκεία.  

Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα-μέπιπκα-απνιχκαλζε ζηνπο ηνίρνπο κε ηε ρξήζε παλέηαο. 
Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνξξππαληηθφ απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. 
Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα (δηζθία ρισξίνπ) απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη  
Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. 
πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ κε ηα αληίζηνηρα 
δηαιχκαηα γηα: ηνπο ηνίρνπο, ην ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ - ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι.  
Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).  

Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά. 

 

ΑΙΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΗ (θφκβνη - ζαιφλη θιηληθήο) 

Γηελεξγείηαη: 

θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο ή πιέλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε, εθ’ φζνλ είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα παξαζχξσλ.  
Πιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη θαζαξέο ζαθνχιεο, δελ αδεηάδνληαη νη παιηέο.  
θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλεο µε απνξξππαληηθφ παλέηεο.  
Πεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.  
Οη ςχθηεο πιέλνληαη  µε απνξξππαληηθφ.  
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά  κεληαίσο. 
ΚΟΤΕΗΝΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ  
Γίλεηαη θαζεκεξηλά επηζηακέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 
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Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ζε φηη ππάξρεη ζην ρψξν. 
θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. 
ΓΡΑΦΔΗΑ  
Σα γξαθεία  θαζαξίδνληαη µηα θνξά ηελ εκέξα.  
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
Δθφζνλ ππάξρνπλ κνθέηεο, ζθνχπηζκα µε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη πεξηνδηθφ πιχζηκν µε ην   αλάινγν κεράλεκα. 
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.  
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ  
Καζεκεξηλά:  
πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  θαξέθιεο, πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 
Καζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. 
Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα. 
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.  
Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο  θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη 
ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε.  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ  
Καζεκεξηλά:  
πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο: γξαθεία, θαξέθιεο,πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 
Καζαξίδνληαη  ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. 
Πιέλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλεο κε απνιπκαληηθφ παλέηεο. 
Σδάκηα παξαζχξσλ ηαθηηθά 1 θνξά   κεληαίσο.   
Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Καηά ηε δηάξθεηα θαη ηελ επφκελε ηεο εθεκεξίαο απαηηείηαη 
ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο ηεο Πξντζηακέλεο. Σα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη 
απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. 
Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Πξντζηακέλε. Όινη νη παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα 
ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε θαη θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ 
γίλεηαη γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ.  
ΜΟΝΑΓΔ, ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ, ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 
χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο  ηεο ΔΓΤ,ΝΔΛ ΔΝΛ.  
Δπηβάιιεηαη ε ΑΜΔΖ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο ρψξνπο ( Υεηξνπξγεία, Απνζηείξσζε, ΜΔΘ) θαζ’ 
φιν ην 24σξν.  
ΚΟΗΣΧΝΔ- WC 
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
Αθαίξεζε ηνπ αθάζαξηνπ  ηκαηηζκνχ 
ηξψζηκν θαζαξνχ ηκαηηζκνχ 
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.    
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ - ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ  
Σα θιηκαθνζηάζηα θαζαξίδνληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. θνππίδνληαη κε αληηζηαηηθφ παλί. Ξεζθνλίδνληαη νη πηλαθίδεο, ηα θαπάθηα θσηηζκνχ. 
Απνιπκαίλνληαη νη ρεηξνιαβέο ησλ ζπξψλ εμφδνπ πξνο ην θιηκαθνζηάζην, ην πεξβάδη, νη θνππαζηέο θαη ην ζνβαηεπί. θνπγγάξηζκα κε 
ζχζηεκα δηπινχ θνπβά θαη αιιαγή λεξνχ ηνπιάρηζηνλ αλά φξνθν. Υξεζηκνπνηείηαη ε πηλαθίδα µε ηελ έλδεημε «Βξεγκέλν Πάησκα». Σν 
θιηκαθνζηάζην ζθνπγγαξίδεηαη ζε ψξεο µε αηρκήο (06.00-08.00). Ο γεληθφο θαζαξηζκφο γίλεηαη εβδνκαδηαία θάζε άββαην. Δπηζεκαίλεηαη 
φηη θαζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (λένη ιεθέδεο, ζθνππίδηα θιπ.), εηδνπνηείηαη ην Σκήκα θαζαξηζκνχ θαη 
επηκειείηαη άκεζα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ.  
Αλειθπζηήξεο  
Σν θνχπηζκα γίλεηαη µε απνξξνθεηηθή ζθνχπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγψλ νιηζζήζεσο ησλ ζπξψλ ησλ  ζαιάκσλ δχν θνξέο ηελ εκέξα. 
Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη µε πγξφ θαζαξηζκνχ θαη πγξφ απνιχκαλζεο δχν θνξέο ηελ εκέξα.  
Οη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεκπνηηζκέλα ζε απνιπκαληηθφ παλάθηα ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε βάξδηα. ε 
ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ «Ζ ΔΛΠΗ» ζα θαζαξίδνληαη θάζε φπνηε ππνδεηρζεί(θαη απφ ην Σκ. Δπηζηαζίαο) νη 
ςεπδνξνθέο θαη ηα θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.  
 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΓΙΑΓΡΟΜΟΙ-ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ  
Καζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζφηεξεο απφ µία θνξά ζηνπο πνιπζχρλαζηνπο δηαδξφκνπο.  Οη ςεπδνξνθέο θαζψο 
θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα λα θαζαξίδνληαη θάζε ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη παινπίλαθεο λα 
θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά µε ηελ ρξήζε φπνπ ρξεηάδεηαη ηνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο άπαμ κεληαίσο ή φπνηε ππνδεηρζεί απφ 
ηελ ππεξεζία.  
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ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  
Καζαξίδνληαη θαζεκεξηλά φινη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ εηζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ απηψλ. Γίλεηαη ζπρλή 
απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Απαηηείηαη ζπρλή θαζαξηφηεηα ησλ θάδσλ.  
ΦΤΓΔΗΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ(αλ ππάξρνπλ). 
Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ηα ςπγεία ζα θαζαξίδνληαη κε πηεζηηθφ κεράλεκα θαη ζα απνιπκαίλνληαη. 
Δηδηθφηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζε πεξηπηψζεηο 
αηπρεκάησλ φπσο δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζα δνζνχλ  απφ ηελ ΔΓΤ,ΝΔΛ Δ.Ν.Λ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο απνιχκαλζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ν ρξφλνο παξνρήο 
απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
Δλδεηθηηθά σξάξηα θαζαξηζκνχ: 
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη: Καζεκεξηλά απφ 06:00 µέρξη 22:00.  
Ννζειεπηηθά ηκήκαηα - δσκάηηα λνζειείαο: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 κέρξη 13:00. Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα 
θαη απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ απφ 15:00 µέρξη 20:00.  
Μνλάδεο Δληαηηθήο: Καζαξηζκνί απφ 06:00 κέρξη 22:00  
Δμσηεξηθά ηαηξεία: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 6:00 κέρξη 8:00 θαη απφ 15:00 κέρξη 22:00.  
Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο.  
Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 κέρξη 16:00.  
Απνγεπκαηηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ.  
Γξαθεία: Καζεµεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:00 κέρξη 16:00.  
Υεηξνπξγεία: Δλδηάκεζνη θαζαξηζκνί: απφ 07:00 κέρξη ιήμε επεκβάζεσλ.  
Σειηθφο θαζαξηζκφο: απφ ηε ιήμε επεκβάζεσλ έσο 22:00.  
Πιπληήξηα: Καζαξηζκφο απφ 07:00 κέρξη 14:00.  
Απνζήθεο: Καζεκεξηλά απφ 07:00 κέρξη 08:30. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη παξνπζία ηνπ απνζεθάξηνπ θαη φρη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο γηα 
ιφγνπο αζθαιείαο.  
Μεραλνζηάζηα: Πεξηνδηθφο γεληθφο θαζαξηζκφο (ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο).  
Οη γεληθνί θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 
ΗΜΔΙΧΗ :  
1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, Π.ρ. ζε έλα φξνθν λα απαηηείηαη θαζαξηζκφο ζαιάκνπ, 
θαζαξηζκφο γξαθείσλ, θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θι.π., είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζκφο θαη λα 
εμαζθαιηζηεί ε αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επφπηε θαζαξηφηεηαο 
 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

1 
θνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, ζαιάκσλ αζζελψλ θαη W/C, πγξφ 

μεζθφληζκα 

Καζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε βάξδηα 

2 Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ Κάζε εβδνκάδα 

3 Κνηλφρξεζηα WC 2 θνξέο αλά βάξδηα (πην ζπρλά ζηα Σ.Δ.Η. θαη ζηα Σ.Δ.Π.) 

4 Πιαζηηθά δάπεδα - γπάιηζκα  Μεληαία 

5 Πιαζηηθά δάπεδα-αληηθαηάζηαζε παξθεηίλε Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην 

6 Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 
Καζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη κηα θνξά 

ην απφγεπκα, ζπρλφηεξα ζε Μνλάδεο, Υεηξνπξγεία, Δξγαζηήξηα. 

7 
Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ αζζελψλ (box), Μνλάδσλ (ΜΔΘ-ΜΔΘ-

ΚΓΥ), ζθνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, απνθνκηδή, απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί θαη δχν θνξέο ην απφγεπκα θαη ζε θάζε 

λέν αζζελή 

8 Ζ/Μ ρψξνη-ηνχλει (ζπλνδεία ηερληθνχ) Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην  

9 Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα, αζαλζέξ Καζεκεξηλά  

10 Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ Καζεκεξηλά  

11 Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ Καζεκεξηλά  

12 Υψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ  χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

                                      

ΓΔΝΙΚΑ: 

 Ζ θαζαξηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηα θαζαξφηεξα ζεκεία θαη λα πξνρσξάεη πξνο ηα πην βξψκηθα. 

 Ζ ζπζζψξεπζε ζθφλεο ζε ξαγίζκαηα, αξκνχο, θαη γσλίεο είλαη νπηηθά δπζάξεζηεο θαη ζπγθεληξψλεηαη ζθφλε θαη βξσκηά. Όηαλ νη 
πεξηνρέο απηέο είλαη πγξέο ελζαξξχλνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ. Πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειψο. 
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 Γηα ηηο εκθαλείο θειίδεο αίκαηνο, ή άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζε κία επηθάλεηα γίλνληαη ηα αθφινπζα: 
Ζ θειίδα θαιχπηεηαη κε ραξηνβάκβαθα κε ην θαηάιιειν απνιπκαληηθφ (αδηάιπηε ρισξίλε, ή δηάιπκα ππνρισξηψδεο 10.000 p.p.m) γηα 10 
ιεπηά. 
Ζ θειίδα θαη ην απνιπκαληηθφ απνκαθξχλνληαη κε απνξξνθεηηθή πεηζέηα (ραξηνβάκβαθν) πάληα θνξψληαο γάληηα, θαη ζηε ζπλέρεηα 
θαζαξίδεηαη ε επηθάλεηα κε ηνλ γλσζηφ ηξφπν. 

 Σα απνιπκαληηθά δελ αλακηγλχνληαη πνηέ κε άιια απνξξππαληηθά, γηαηί ράλνπλ ηελ απνιπκαληηθή ηνπο δξάζε δεκηνπξγνχλ ρεκηθέο 
ελψζεηο θαη αλαζπκηάζεηο.  

 Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο δνζνινγίεο ηνπ θαζαξηζηηθνχ πξντφληνο ή απνιπκαληηθνχ. Ζ ππεξδνζνινγία αθήλεη ππνιείκκαηα θαη ε 
κηθξή πνζφηεηα δελ θαζαξίδεη ζσζηά. 

 Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε πξσί ζηεγλή θαη πνηέ λα κελ ηνπνζεηείηαη / παξακέλεη κέζα ζηνλ 
θνπβά ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

 ΠΡΟΟΥΖ: Απαγνξεχεηαη ε κή αηηηνινγεκέλε ρξήζε γαληηψλ .  
Γάληηα πξέπεη λα θνξηνχληαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε κνιπζκέλα πγξά ή κε απνιπκαληηθή δηάιπζε.  
Γελ πξέπεη νη θαζαξηζηέο λα αγγίδνπλ κε ιεξσκέλα (ρξεζηκνπνηεκέλα) γάληηα, απφ ηνπο πφξηεο, πφκνια, θαξέθιεο, ηειέθσλα, θξεβάηηα 
θ.ι.π.  
 

 

1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ/ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Καζαξηφηεηα ησλ Κηηξηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 
Πεξηβάιινληνο Υψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σα ζηνηρεία ηνπ Άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Άξζξν 22 ηνπ 
Ν. 4144/2013, ζα αλαιχνληαη ζηελ πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ 

Αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

21 

ΑΡΣΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΜΔΝΟΤ Δ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Ή ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ ΚΑΙ 

ΑΜΔΑ ΓΙΑΘΔΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

πιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζηελ 

νπνία ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη 

(ΔΠΙΤΝΑΠΣΔΣΑΙ αληίγξαθφ ηεο) 

 

Ύςνο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ 

πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο λφκηκεο 

κηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ : 

 

Ύςνο ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ κε βάζε ηα 

πξνυπνινγηζζέληα πνζά : 

 

Γηνηθεηηθφ θφζηνο :  

Δξγνιαβηθφ θέξδνο :  

Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ 

θξαηήζεηο (2,1554 %): 
 

Σίκεκα ρσξίο ΦΠΑ  

Σίκεκα ζπλνιηθφ  

 

Δπηπξνζζέησο, νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα επηζπλάπηνπλ 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο αλάιπζε ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ζηηο 

πάζεο θχζεσο λφκηκεο κηθηέο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνθχπηεη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο- κέζνδνο ππνινγηζκνχ- 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δχν απηψλ πνζψλ, κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο γηα ην 
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ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Πξνζθνξά, πνπ δελ θαιχπηεη ην ειάρηζην λφκηκν εξγαηηθφ θφζηνο, θαζίζηαηαη 

απνξξηπηέα. 

 

 

2 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 
Σν έξγν πνπ ζα αλαιάβεη ν εξγνιήπηεο πεξηιακβάλεη ηνπο ππαίζξηνπο θαη ζηεγαζκέλνπο 
ρψξνπο πνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, σο αθνινχζσο: 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΔΗ ΥΧΡΧΝ: Σεηξαγσληθά κέηξα  

 Α. Τπαίζξηνη-αχιηνη ρψξνη –ππαίζξηα πάξθηλγθ 14.400  η.κ. 

Β. ηεγαζκέλνη ρψξνη 13.500 η.κ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνπο ρψξνπο απηνχο, επηζεκαίλνπκε ξεηά φηη:  
Οη ππνινγηζκνί ησλ εκβαδψλ ζε η.κ. ησλ σο άλσ ρψξσλ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ελδεηθηηθνί 
(κε θχξην ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ) 
Σπρφλ απνθιίζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ εκβαδψλ απφ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα δελ ζπλεπάγνληαη 
επαχμεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο θαη ζπλεπψο νχηε ηεο ακνηβήο. 
Ζ νξζή, πιήξεο θαηά ηα αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ζα 
πηζηνπνηείηαη ζπλερψο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 
θαζαξηζκνχ, ηεο νπνίαο νη παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ζα αλαγξάθνληαη πέξαλ ησλ 
αλαιπηηθψλ κεληαίσλ πξαθηηθψλ ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα ηεξείηαη.  
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ΓΙΑΘΔΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ 
 
Η ζχκβαζε αθνξά ζε: 
9 (ελλέα) εξγαδνκέλνπο εμάσξεο πελζήκεξεο απαζρφιεζεο –εθ ησλ νπνίσλ 3 ηξεηο 
εξγάηεο/θαζαξηζηέο-  
7 (επηά) εξγαδνκέλνπο νθηάσξεο –εθ ησλ νπνίσλ 4 ηέζζεξηο εξγάηεο/θαζαξηζηέο-, 
πελζήκεξεο απαζρφιεζεο πιελ αξγηψλ,  
5 (ηέζζεξηο) εξγαδνκέλνπο νθηάσξεο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξγηψλ, 
Κπξηαθψλ θαη βξαδηλψλ βαξδηψλ 
 
Ο εξγνιάβνο δεζκεχεηαη γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεί ζε εκεξήζηα 
βάζε κε επειημία ζηε ξχζκηζε ησλ βαξδηψλ, πάληα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 
 
Σν Πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο εκβνιηαζκέλν γηα Covid 19 θαη λα 
επηδεηθλχεη ζε θάζε αξκφδην φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε 
θαη ζχκθσλα κε ην Νφκν, πηζηνπνηεηηθά. 
 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΟΥΡΔΟΤΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ ΝΑ ΠΑΡΔΥΔΙ ΤΠΛΛΗΛΟΤ ΑΡΣΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΜΔΝΟΤ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ Ή ΙΓΙΧΣΙΚΔ ΚΛΙΝΙΚΔ ΚΑΙ ΑΜΔΑ ΓΙΑΘΔΙΜΟΤ 
ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ κε ηθαλή πξνυπεξεζία ζε 
Ννζνθνκεία, πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά Covid-19- (θιηληθέο, ΜΔΘ, ΣΔΠ) πνπ δελ ζα 
ελαιιάζζεηαη ζπρλά. 
 
Οη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ζην Πξσηφθνιιν λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ:  

 Αληίγξαθν ζπκβάζεσο κε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν ή βεβαίσζε θαιήο 
εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη 
φηη ν ζπκκεηέρσλ εθηειεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε 
Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν.   

 Αληίγξαθν ζπκβάζεσο κε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ Ννζνθνκείν ή βεβαίσζε θαιήο 
εθηέιεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη 
φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη εθηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηνπιάρηζηνλ κία (1) 
ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζε Γεκφζην ή Ιδησηηθφ 
Ννζνθνκείν πνπ δηαρεηξηδφηαλ πεξηζηαηηθά CoviD-19.  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε 
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Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο 
ISO 9001:2015, 

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε 
Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγηεηλήο 
θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ISO 45001:2018  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα ζηελ Διιάδα ή ζε 
Κξάηνο-Μέινο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ ηήξεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Δπαγγεικαηηθήο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ αζθαιή εξγαζία θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID 19 ISO/PAS 45005:2020.  

 Όια ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο. 

 

 
Αζθάιηζε Έξγνπ 
 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί 
ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πιινγηθή/Κιαδηθή/Δπηρεηξηζηαθή χκβαζε Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ 
πνπ απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη 
απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ. 
Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
Αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ 
πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε 
πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, 
αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ. 
 

ΖΜΔΗΧΖ: Σν ελππφγξαθν, πξσηνθνιιεκέλν εγθαίξσο πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ αλαξηάηαη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ηνπο θαη 
δηαζέζηκν ζε θάζε έιεγρν ηεο ππεξεζίαο ή άιινπ θνξέα (ΔΠ θ.α.) 
 

 

4. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί 
αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε 
απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 
ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε 
πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη 
ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα 
πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη 
ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ 
θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία. 
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5. 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.  
ε φια ηα ζηάδηα ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο Ννκνζεζίαο θαζψο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» πνπ 
θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη.  
Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο  Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.)  θαη ηεο 
Δπφπηξηαο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Γηαρείξηζε απνβιήησλ επηθίλδπλσλ  
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε 
ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΤΑΜ) – «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ 
δηαρείξηζε Απνβιήησλ Μνλάδσλ (ΦΔΚ Β 1537/08-05-2012)». 
Σα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 2 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, 
πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 
1.Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα (ΑΑ) πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά απφβιεηα – ζε απηά 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα αλαθπθιψζηκα ραξηί, γπαιί, αινπκίλην. 
2. Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ (ΔΑΤΜ): 
Α. «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ κφλν ηελ 
επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9 ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ αξζξ. 60 ηνπ Νφκνπ 4042/2012. Ο 
φξνο «Δπηθίλδπλα Απφβιεηα Ακηγψο Μνιπζκαηηθά (ΔΑΑΜ)» αληηθαζηζηά ηνλ φξν «Δπηθίλδπλα 
Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο κνιπζκαηηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΜΥ) » ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηελ 
πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419). 
Β. «Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ ηελ επηθίλδπλε ηδηφηεηα Ζ9, 
ηαπηφρξνλα κε κηα ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ 
αξζξ. 60 ηνπ Νφκνπ 4042/2012. Ο φξνο «Μηθηά Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΜΔΑ)» αληηθαζηζηά ηνλ 
φξν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα κνιπζκαηηθφ θαη ηνμηθφ ραξαθηήξα 
(ΔΗΑ - ΜΣΥ)» ν νπνίνο πξνβιεπφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419) 
Γ. «’Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)» ηα νπνία εθδειψλνπλ κηα ηνπιάρηζηνλ επηθίλδπλε 
ηδηφηεηα, εθηφο ηεο ηδηφηεηαο Ζ9. Ο φξνο «’Άιια Δπηθίλδπλα Απφβιεηα (ΑΔΑ)» αληηθαζηζηά ηνλ 
φξν «Δπηθίλδπλα Ηαηξηθά Απφβιεηα ακηγψο ηνμηθνχ ραξαθηήξα (ΔΗΑ - ΣΥ) », ν νπνίνο 
πξνβιεπφηαλ ζηελ πξνεγνχκελε Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. Β 1419) 
3. Δηδηθά Ρεχκαηα Απνβιήησλ: Οη ηζηνί, ηα φξγαλα θαη ηα αλζξψπηλα κέιε, νδεγνχληαη πξνο 
απνηέθξσζε, αθνχ πξψηα ππνζηνχλ ηεκαρηζκφ, ψζηε λα κελ είλαη αλαγλσξίζηκα. Σα 
αλζξψπηλα κέιε ζπιιέγνληαη ζε θφθθηλεο ζαθνχιεο – πεξηέθηεο θαη απνζεθεχνληαη ζε ςπθηηθνχο 
ζαιάκνπο ή θαηαςχθηεο κέρξη λα νδεγεζνχλ πξνο απνηέθξσζε ή λα νδεγεζνχλ πξνο 
εληαθηαζκφ. 
Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα κε πςειφ πεξηερφκελν πδξαξγχξνπ ή θαδκίνπ ζα ηνπνζεηνχληαη 
μερσξηζηά θαηά είδνο ζε εηδηθνχο αλζεθηηθνχο, ζηεγαλνχο πεξηέθηεο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ νπζηψλ 
αλαγξάθεηαη πάληα επδηάθξηηα έμσ απφ ηνλ πεξηέθηε. Δπηθίλδπλα ρεκηθά απφβιεηα 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δελ πξέπεη πνηέ λα αλακεηγλχνληαη. 
Σν εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο αθφινπζεο γεληθέο πξαθηηθέο: 
Σα απφβιεηα ζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο ηνπο, φζεο θνξέο 

απαηηείηαη. 

Όινη νη ππνδνρείο (hospital boxes) αληηθαζίζηαληαη άκεζα απφ λένπο ίδηνπ ηχπνπ. 

Ζ απνκάθξπλζε ησλ ππνδνρέσλ πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ γεκίδνπλ ηα ¾ ηνπ ζπλφινπ ηνπ θαη 

ζθξαγίδνληαη. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπο, ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζθφλεο, 
αεξίσλ εθπνκπψλ, ζηαγνληδίσλ θαζψο θαη κεηάδνζεο παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην 
ππεχζπλν πξνζσπηθφ. 
Οη εξγαδφκελνη ζε φια ηα ζηάδηα δηαρείξηζεο (ΔΑΤΜ) δειαδή ζπιινγή ησλ θάδσλ, κεηαθνξά, 
απνζήθεπζε θ.ι.π. πξέπεη λα θέξνπλ πιήξε ηελ ζηνιή ηνπο (ελδπκαζία κηαο ρξήζεο, κάζθα, 
γάληηα ειαζηηθά βεξπιιίνπ).. 
Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 
θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε  νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα 
πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» ή ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ 
(αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
«H ΔΛΠΗ» µε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή 
εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ’ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ» θαη ηελ ΝΔΛ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη απφ 
ην Ννζνθνκείν «H ΔΛΠΗ» νη θάησζη πνηληθέο ξήηξεο:  
Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 10%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία 
ακνηβή. ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο 
άιιε δηαηχπσζε.  
Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη  λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο.  
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο.  
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο 
απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο.  
Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα 
απνιχκαλζεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 
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Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ έλδπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 
Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, 
θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο 
ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο 
πξνζσπηθνχ.  

 

 

 

6 

ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 
 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, 
θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο 
Τγηεηλήο Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο,  ΗSO ELOT. 
Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα 
αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο 
ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 
Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ 
ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. 
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ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο 
Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ζε Ννζνθνκεία, πνπ δηαρεηξίδνληαη πεξηζηαηηθά Covid-19- 
θιηληθέο, ΜΔΘ, ΣΔΠ) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο 
θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη 
πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί. 
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα 
πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο εξγαηηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ηδίσο δε 
σο πξνο ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ, ηελ ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο θιπ. Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο δίλεη ην δηθαίσκα ζην Ννζνθνκείν γηα 
κνλνκεξή θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο θαη θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ 
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ πγηεηλή 
θαη αζθάιεηά ηνπ θαη ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά 
γηα θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ πξνθχςεη.  
ην Ννζνθνκείν ζα παξαδνζνχλ απνδεηθηηθά αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Η.Κ.Α ή ζε άιιν 
δεκφζην νξγαληζκφ. Αιινδαπνί κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κφλν εθ’ φζνλ έρνπλ ηα 
απαξαίηεηα έγγξαθα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Ο εξγνδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη 
νπνηεδήπνηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ εξγαζηαθή ζρέζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηνλ 
αλάδνρν. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη  απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα είλαη  πγηέο, γεγνλφο πνπ 
απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο. εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί γηα επαηίηηδα Β  θαη λα είλαη 
εθνδηαζκέλν µε θάξηα εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ ηεηάλνπ. 
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζα πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ Διιεληθή γιψζζα 
(ηθαλφηεηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ), λα είλαη άξηζην ζην ήζνο ηνπ, άςνγν απφ πιεπξάο 
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ απνκάθξπλζε 
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο 
νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο εξγαδφκελνο δελ έρεη θακία αμίσζε γηα ην 
ιφγν απηφ απφ ην Ννζνθνκείν. 
Δηδηθφηεξα, εξγαδφκελνη πνπ δελ ηεξνχλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ειέγρνπ γηα ηελ 
πξφιεςε κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα. 
 Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ 
θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν, νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη 
αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο 
ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη  κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη 
έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 
Ο αλάδνρνο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θαζεκεξηλά εξγαδφκελνπο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα θαιχπηνπλ πξσηλέο & απνγεπκαηηλέο  βάξδηεο ζε φια ηα 
ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». ε πεξίπησζε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ (κεξηθή απαζρφιεζε) ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πξνζαπμάλεηαη αλαιφγσο.  
Οη βάξδηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νη ψξεο αλαπιεξσκαηηθήο αλάπαπζεο (repo) ζα 
ελαιιάζζνληαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ 
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Ννζνθνκείνπ.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη πξφγξακκα εξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν 
ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ εξγνδφηε. Σν πξφγξακκα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο, ζην νπνίν ζα 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην σξάξην θαη ν ρψξνο πνπ ζα απαζρνιείηαη ν θάζε εξγαδφκελνο, ζα 
παξαδίδεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηαζίαο, Δπίζεο ζα θαηαηίζεηαη θαη 
εβδνκαδηαίν πξφγξακκα φπνπ ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη ην ηκήκα ζην νπνίν εξγάδεηαη. 
Σν πξνζσπηθφ ζα είλαη κφληκν γηα θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα θαη δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζε θιεηζηά 
ηκήκαηα φπσο κνλάδεο θαη ρεηξνπξγεία & καγεηξεία. Αιιαγέο ζα γίλνληαη κφλν κεηά απφ 
ελεκέξσζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε απηνχ.  
Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.   
ε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη µε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
πξνγξάκκαηνο ην Ννζνθνκείν «Ζ ΔΛΠΗ»  δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη 
θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, ν αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ 
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ εκπηζηεπηηθά φια ηα ζηνηρεία, πνπ ηνπο έγηλαλ 
γλσζηά ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 
πγείαο ησλ αζζελψλ  θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκπίπηεη ζην ηαηξηθφ 
απφξξεην. 
Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείιεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο πξφιεςεο 
αηπρεκάησλ γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θάζε εξγαδνκέλνπ. Σελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
θαλφλσλ απηψλ έρεη ν αλάδνρνο. 
ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ζηνπο ρψξνπο ή ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, απφ ην 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ απηφο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε 
βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε πνπ είρε παξαιεθζεί. 
Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή 
θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. 
Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη 
ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο 
πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο εγθξίζεσο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ «H ΔΛΠΗ». 
Οη ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα είλαη θαζαξέο θαη εππξεπείο. ε θάζε εξγαδφκελν πξέπεη 
λα δηαηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ζηνιέο εξγαζίαο νη νπνίεο ζα αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη 
ην ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. Σν ρξψκα ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ην 
Ννζνθνκείν «H ΔΛΠΗ» ψζηε λα κελ νκνηάδεη κε ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ ζηνιψλ εξγαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ  ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο 
ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε θνλθάξδα ε νπνία ζα θέξεη ηα εμήο : 1) θσηνγξαθία 2) 
νλνκαηεπψλπκν 3) εηδηθφηεηα εξγαζίαο  4) επσλπκία θαη ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ. 
 

 

8 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 
απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο 
επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο θαη θπξίσο ηεο ΔΓΤ ,ΝΔΛ ,ΔΝΛ 
φπσο  ζα ηεζνχλ θαηά  ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ 
θαζαξηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα μαλαθαζαξηζηεί θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά 
ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν ρψξνο ιεξσζεί μαλά.  
ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 
H θαζαξηφηεηα ζα γίλεηαη κε πξνεκπνηηζκέλα παληά δαπέδνπ & επηθαλεηψλ 
Πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε. 
ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ 
Καζαξηφηεηα απφ ΦΖΛΑ πξνο ηα ΥΑΜΖΛΑ 
Πξψηα νη πην θαζαξνί ρψξνη, δει. νη δηάδξνκνη θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη, κεηά νη ζάιακνη 
λνζειείαο θαη ηέινο νη ζάιακνη φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεηαδνηηθά λνζήκαηα ή 
πνιπαλζεθηηθά κηθξφβηα (θφθθηλνο ή πξάζηλνο θχθινο ζην θξεβάηη ηνπ αζζελή).  
ΜΟΝΧΔΗ φπνπ λνζειεχνληαη αζζελείο κε κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκψμεηο, ζα πξέπεη λα 
θαζαξίδνληαη πξηλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ζαιάκνπο κε μερσξηζηφ εμνπιηζκφ θαη πιηθά 
θαζαξηζκνχ.  
ΔΙΡΑ ΔΡΓΑΙΧΝ: Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, ζθνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί, πγξφ 
μεζθφληζκα (κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα), ζθνπγγάξηζκα (ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο 
παλέηεο ή δηπινχ θνπβά γηα ηα W.C.) 
ε θάζε ζάιακν ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 2 θαζαξέο πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο θαη ν 
επαξθήο αξηζκφο πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα παληά & παλέηεο δελ 
μαλαρξεζηκνπνηνχληαη αιιά απνξξίπηνληαη ζε εηδηθνχο πεξηέθηεο (πρ δίρηπ) 
Πιχζηκν εμνπιηζκνχ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο βάξδηαο. 
Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο. 
Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε πεξίπησζε 
θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα. 
Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα), πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Κιεηζηά 
Σκήκαηα ζα είλαη απνθιεηζηηθά, ζα δηαθέξνπλ  θαη ζα πιέλνληαη μερσξηζηά. 
Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή 
κεγάιεο πνζφηεηαο αίκαηνο ή άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζα απνξξίπηνληαη ζε θίηξηλν πεξηέθηε 
(π.ρ. Τιηθά Υεηξνπξγείνπ θ.η.ι.) 
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ηα θιηληθά ηκήκαηα ηα παλάθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ γξαθείσλ 
ηαηξψλ-λνζειεπηηθψλ ζηάζεσλ θιπ, ζα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαζεκεξηλήο 
θαζαξηφηεηαο ησλ ζαιάκσλ. 
ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ εθηειείηαη θαη ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, ηδίσο δε 
Λνπηξά - Σνπαιέηεο  
Γηάδξνκνη  
Αίζνπζεο αλακνλήο – Κφκβνη ηκεκάησλ 
Γξαθεία  
θάιεο θαη αζαλζέξ.  
Κνπδίλεο Σκεκάησλ- Αλάπαπζε Πξνζσπηθνχ  
Μαγεηξεία - Σξαπεδαξία.  
Βεξάληεο  
Πεξηβάιινληα ρψξν ησλ εηζφδσλ 
Φχθηεο λεξνχ  
Δπίζεο, θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απαηηείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηνπο εμήο ρψξνπο: 
W.C.  κεραλνζηαζίσλ.  
Φπγείσλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ. 
Όινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Νεθξνηνκείνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ ςπγείσλ-λεθξνζαιάκσλ). 
Φπιαθίσλ (θεληξηθή πχιε & βνξεηναλαηνιηθή πχιε). 
Ζ θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 
ΔΓΤ,ΝΔΛ Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) φπσο ζα ηεζνχλ θαηά ηελ θαηάξηηζε 
ηεο ζχκβαζεο, εηδηθφηεξα γηα ρψξνπο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ αζζελή, φπσο νη ζάιακνη 
απνκφλσζεο, ηα ρεηξνπξγεία, κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, ηα εξγαζηήξηα, ε απνζηείξσζε 
θιπ. 
1. ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν, ψζηε λα µελ θσιχνληαη 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (γεχκαηα, ηαηξηθέο επηζθέςεηο, λνζειεία, επηζθεπηήξην θιπ).  Ζ 
θαζαξηφηεηα ζηνπο ζαιάκνπο γίλεηαη θαζεκεξηλά θαη μεθηλά κε  
Απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ.  
θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο πνπ ζα αιιάδεη απφ ζάιακν ζε ζάιακν. Αλ 
είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιπληήξην-ζηεγλσηήξην γηα λα πιέλνληαη 
θαη λα ζηεγλψλνληαη κεηά απφ θάζε ρξήζε. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο 
ζθνχπαο.  
Τγξφ μεζθφληζκα ηνπ ζαιάκνπ κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην 
μεζθφληζκα ζε: ηξαπέδηα, θσηηζηηθά ηνίρνπ, θαζίζκαηα, πεξβάδηα, παξάζπξα, πφξηεο θαη 
ηα ρεξνχιηα ηνπο, ληνπιάπεο θαη ηδάκηα παξαζχξσλ. 
θνπγγάξηζκα εθαξκφδεηαη ζ’ φια ηα δάπεδα εθηφο απφ κνθέηεο θαη παξθέηα. Σα παλάθηα, 
νη παλέηεο, νη ζθνπγγαξίζηξεο πιέλνληαη θαζεκεξηλά  ζηνπο 90 νC ή νπσζδήπνηε >70 νC ή 
ζηνπο 60 νC κε ηελ πξνζζήθε Cl2  κε  απνξξππαληηθφ θαη ζηεγλψλνληαη. Πξηλ ην πιχζηκν 
αθαηξνχληαη ηα μέλα ζψκαηα (ηξίρεο, ρλνχδηα θηι). Οη ζθνπγγαξίζηξεο θαη ηα παλάθηα  ησλ 
WC πιέλνληαη  ρσξηζηά..  
Αλ δεισζεί κνιπζκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ή αζζελήο µε αλνζνθαηαζηνιή ρξεζηκνπνηνχληαη 
μερσξηζηά πιηθά ζ’ απηνχο ηνπο ζαιάκνπο (ζθνπγγαξίζηξα WC, παλάθηα).  
ηνπο δηαδξφκνπο θαη ζηηο κεγάιεο αλνηθηέο επηθάλεηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεραλή 
ηαπηφρξνλνπ ζθνππίζκαηνο θαη ζθνπγγαξίζκαηνο ή, ελαιιαθηηθά, θνηλή ζθνπγγαξίζηξα, 
δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο απ’ απηή ηνπ  WC, κε ζχζηεκα δηπινχ θνπβά. 
Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο εθηεινχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε θάζε βάξδηα θαη φπνηε θξηζεί 
απαξαίηεην. 
Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε λνζειεπηηθψλ θιηλψλ ζα γίλεηαη θαη κεηά απφ εμηηήξηα αζζελψλ. 
Γεληθή Καζαξηφηεηα ζαιάκσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε, ή ζπρλφηεξα  
εθ’ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ πξντζηακέλε ή απφ ηελ ΔΓΤ. Ζ γεληθή θαζαξηφηεηα 
πεξηιακβάλεη αλεμαηξέησο φηη ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν (λνζειεπηηθή θιίλε, θνκνδίλν, 
ηξαπεδίδην θ.η.ι.) 
πρλή θαζαξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ ζηα πφκνια, ρεηξνιαβέο θαη ζηα θνκβία 
ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θφκβνπο θάζε νξφθνπ. 

Καζαξηφηεηα ηδακηψλ ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά κεληαίσο. 
Καζαξηφηεηα θαζηζκάησλ θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη . 

2. ΣΟΤΑΛΔΣΔ  
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα 
ζεκεία θαζεκεξηλά. Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη 
ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ θαη αλαπιεξψλεηαη. 
Αλ ππάξρνπλ απηφκαηεο ζπζθεπέο ζαπνπληνχ αληηθαζίζηαηαη ην δνρείν ζαπνπληνχ (ζε 
θακία πεξίπησζε δελ επαλαπιεξψλεηαη). Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη 
απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα κε απνξξππαληηθφ παλάθηα 
απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε 
πξνεκπνηηζκέλα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα παλάθηα απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη. 
Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. 
πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο- μέπιπκα -απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα, 
θαη ρξήζε πνιιψλ παληψλ γηα: ηνλ ληπηήξα-κπαηαξίεο-ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ - ζαπνπλνζήθε 
θαη ηε ιεθάλε - θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι. Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, 
ζαπνχλη).Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ 
θνπβά  
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πλνπηηθά ην ζχζηεκα δηπινχ θνπβά ρξεζηκνπνηείηαη σο εμήο: 

ΜΠΛΔ θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα. 
ΚΟΚΚΗΝΟ θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα. 
ΦΗΓΚΣΖΡΑ: ζηνλ θφθθηλν θάδν. 
ΥΡΖΖ:  
Δκβάπηηζε ηεο ζθνπγγαξίζηξαο ζην απνξξππαληηθφ ή απνιπκαληηθφ δηάιπκα (κπιε θάδνο). 
ηίςηκν ηεο ζθνπγγαξίζηξαο (θφθθηλνο θάδνο). 
θνπγγάξηζκα επηθάλεηαο.  
Δκβάπηηζε ζηνλ θφθθηλν θάδν (μέπιπκα-ζηίςηκν) & επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. 
Ο θάδνο κε ην απνιπκαληηθφ αδεηάδεηαη ζηελ επφκελε ηνπαιέηα. 
Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζα είλαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο ηνπαιέηεο θαη δελ ζα ρξεζηµνπνηείηαη ζε άιινπο 

ρψξνπο  
 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΘΑΛΑΜΟΤ 
ΘΑΛΑΜΟΗ ΑΘΔΝΧΝ  
Ο θαζαξηζκφο δσκαηίνπ  πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα, ψζηε λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ηελ  
εηζαγσγή άιινπ αζζελή.  
Αθνινπζνχκελα  βήκαηα:  
1.Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ηνπ ζαιάκνπ (θξεβάηηα, θνκνδίλα, ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, πνιπζξφλα) 
θαζαξίδνληαη, μεπιέλνληαη, απνιπκαίλνληαη  . 
2. Απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ  
3. Αθαίξεζε θνπξηηλψλ 
4. Αθαίξεζε παξαβάλ 
5. θνχπηζκα µε αληηζηαηηθφ παλί κηαο ρξήζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απιήο νηθηαθήο 

ζθνχπαο.  
6. Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θσηηζηηθψλ ηνίρνπ ηνπ ζαιάκνπ θαη ηνπ 
ζηδεξνδξφκνπ ησλ παξαβάλ. 
7. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνξξππαληηθφ.  Με ηε ρξήζε παλέηαο  θαζαξίδνπκε 
ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη δίλνπκε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ 
πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο. Αιιάδνπκε παλέηεο ηαθηηθά. 
8. Ξεπιέλνπκε κε θαζαξφ λεξφ θαη ηε ρξήζε παλέηαο. 
9. Υξήζε πξνεκπνηηζκέλσλ παληψλ κε απνιπκαληηθφ.  Με ηε ρξήζε  παλέηαο απνιπκαίλνπκε  
ηνπο ηνίρνπο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 
10. Απνιπκαίλνπκε ηα θψηα θαη ηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν 
ρξεζηκνπνηψληαο πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ. Απνιπκαίλνπκε επίζεο ην 
ζηδεξφδξνκν ησλ παξαβάλ. 
11. Καζαξηζκφο ηδακηψλ. 
12. Καζαξηζκφο ηειεφξαζεο. 
13. Καζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε ησλ ππφινηπσλ επηθαλεηψλ ηνπ ζαιάκνπ (ληνπιάπεο, 
πφξηεο WC θαη ζαιάκνπ εζσηεξηθά – εμσηεξηθά) κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε ην αληίζηνηρν 
πξντφλ γηα θάζε εξγαζία. 
14.  Δπαλάιεςε απνιχκαλζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζαιάκνπ θαη επαλαηνπνζέηεζε ζην ζάιακν. 

ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Ζ θαζαξηφηεηα αξρίδεη  απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα 

ζεκεία.  

Καζαξίδεηαη  πξψηα ε ιάκπα µε πγξφ μεζθνλφπαλν, νη θαζξέπηεο, νη ηνίρνη γχξσ απφ ηνλ 
λεξνρχηε, θαζαξίδεηαη ε ζήθε ησλ ρεηξνπεηζεηψλ. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα-μέπιπκα-απνιχκαλζε ζηνπο ηνίρνπο κε ηε ρξήζε παλέηαο. 
Αθνινπζεί δηαδηθαζία θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ζε φια ηα είδε πγηεηλήο θαη εμαξηήκαηα. 
Γίλεηαη θαζαξηφηεηα αξρηθά ζην ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνξξππαληηθφ απφ ην 
θίηξηλν θνπβαδάθη – Ξέπιπκα. 
Αθνινπζεί απνιχκαλζε ηνπ ληπηήξα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα κε απνιπκαληηθφ δηάιπκα 
(δηζθία ρισξίνπ) απφ ην θίηξηλν θνπβαδάθη  
Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία γηα ηε ιεθάλε ηεο ηνπαιέηαο κε ην θφθθηλν θνπβαδάθη. 
πλνπηηθά, απαηηείηαη θαζαξηζκφο-μέπιπκα-απνιχκαλζε γηα φηη ππάξρεη ζηελ ηνπαιέηα θαη 
ρξήζε πνιιψλ παληψλ κε ηα αληίζηνηρα δηαιχκαηα γηα: ηνπο ηνίρνπο, ην ληπηήξα-κπαηαξίεο-
ζήθε ρεηξνπεηζεηψλ - ζαπνπλνζήθε θαη ηε ιεθάλε-θάδν απνξξηκκάησλ-πηγθάι.  
Δθνδηάδνπκε κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη).  

Αθνινπζεί ζθνπγγάξηζκα κε ζχζηεκα κε πξνεκπνηηζκέλεο παλέηεο ή δηπινχ θνπβά. 

 

ΑΙΘΟΤΔ ΑΝΑΜΟΝΗ (θφκβνη - ζαιφλη θιηληθήο) 

Γηελεξγείηαη: 

θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί  κηαο ρξήζεσο ή πιέλεηαη κεηά απφ θάζε ρξήζε, εθ’ φζνλ είλαη 
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ησλ θαζηζκάησλ, ηξαπεδηδίσλ, πεξβάδηα 
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παξαζχξσλ.  
Πιέλνληαη ηα δνρεία απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζεηνχληαη θαζαξέο ζαθνχιεο, δελ αδεηάδνληαη νη 

παιηέο.  
θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλεο µε απνξξππαληηθφ παλέηεο.  
Πεξηνδηθά θαζαξίδνληαη ηα θσηηζηηθά εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.  
Οη ςχθηεο πιέλνληαη  µε απνξξππαληηθφ.  
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά  κεληαίσο. 
ΚΟΤΕΗΝΔ ΣΜΖΜΑΣΧΝ  
Γίλεηαη θαζεκεξηλά επηζηακέλε θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. 
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί. 
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα ζε φηη ππάξρεη ζην ρψξν. 
θνπγγάξηζκα κε πξνεκπνηηζκέλε παλέηα. 
ΓΡΑΦΔΗΑ  
Σα γξαθεία  θαζαξίδνληαη µηα θνξά ηελ εκέξα.  
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
Δθφζνλ ππάξρνπλ κνθέηεο, ζθνχπηζκα µε ειεθηξηθή ζθνχπα θαη πεξηνδηθφ πιχζηκν µε ην   

αλάινγν κεράλεκα. 
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.  
ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΗΑΣΡΔΗΑ  
Καζεκεξηλά:  
πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο:  γξαθεία,  θαξέθιεο, 
πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 
Καζαξίδνληαη θαη Απνιπκαίλνληαη ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα πξνεκπνηηζκέλα 

παλάθηα.. 
Πιέλνληαη θαη απνιπκαίλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα. 
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.  
Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Σα W.C ιφγσ ηεο 
ζπρλήο  ρξήζεο  θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία 
κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. Γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ ηαηξείσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ 
ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε.  
 
ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΧΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧΝ  
Καζεκεξηλά:  
πρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. Ξεζθνλίδνληαη ηα εμήο: γξαθεία, 
θαξέθιεο,πφκνια, ρεηξνιαβέο, πάγθνη. 
Καζαξίδνληαη  ηα εμεηαζηηθά θξεβάηηα κε ηα αληίζηνηρα πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα. 
Πιέλνληαη νη λεξνρχηεο θαη ηα θαιαζάθηα ησλ αρξήζησλ.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλεο κε απνιπκαληηθφ παλέηεο. 
Σδάκηα παξαζχξσλ ηαθηηθά 1 θνξά   κεληαίσο.   
Όηαλ νη ηνίρνη θαη νη επηθάλεηεο είλαη ιεξσκέλα θαζαξίδνληαη κεραληθά. Καηά ηε δηάξθεηα θαη ηελ 
επφκελε ηεο εθεκεξίαο απαηηείηαη ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε θαηφπηλ ππφδεημεο 
ηεο Πξντζηακέλεο. Σα W.C ιφγσ ηεο ζπρλήο  ρξήζεο θαζαξίδνληαη θαη απνιπκαίλνληαη ζε 
ζπρλή βάζε κε ηνλ ίδην ηξφπν-δηαδηθαζία κε ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ. 
Γεληθή θαζαξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Πξντζηακέλε. Όινη νη 
παξαπάλσ ρψξνη αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο θαζαξίδνληαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ 
δχν θνξέο. Όηαλ θξίλεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε θαη θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ γίλεηαη 
γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ηαηξείσλ.  
ΜΟΝΑΓΔ, ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΑ, ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 
χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν εξγαζίαο  ηεο ΔΓΤ,ΝΔΛ ΔΝΛ.  
Δπηβάιιεηαη ε ΑΜΔΖ απνθνκηδή ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο επαίζζεηνπο 
ρψξνπο ( Υεηξνπξγεία, Απνζηείξσζε, ΜΔΘ) θαζ’ φιν ην 24σξν.  
ΚΟΗΣΧΝΔ- WC 
Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. 
Αθαίξεζε ηνπ αθάζαξηνπ  ηκαηηζκνχ 
ηξψζηκν θαζαξνχ ηκαηηζκνχ 
Τγξφ μεζθφληζκα κε πξνεκπνηηζκέλα παλάθηα.  
θνχπηζκα κε αληηζηαηηθφ παλί.  
θνπγγάξηζκα µε πξνεκπνηηζκέλε κε απνξξππαληηθφ παλέηα.  
Σδάκηα παξαζχξσλ 1 θνξά κεληαίσο.    
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΧΝ - ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ  
Σα θιηκαθνζηάζηα θαζαξίδνληαη κηα θνξά ηελ εκέξα. θνππίδνληαη κε αληηζηαηηθφ παλί. 
Ξεζθνλίδνληαη νη πηλαθίδεο, ηα θαπάθηα θσηηζκνχ. Απνιπκαίλνληαη νη ρεηξνιαβέο ησλ ζπξψλ 
εμφδνπ πξνο ην θιηκαθνζηάζην, ην πεξβάδη, νη θνππαζηέο θαη ην ζνβαηεπί. θνπγγάξηζκα κε 
ζχζηεκα δηπινχ θνπβά θαη αιιαγή λεξνχ ηνπιάρηζηνλ αλά φξνθν. Υξεζηκνπνηείηαη ε πηλαθίδα 
µε ηελ έλδεημε «Βξεγκέλν Πάησκα». Σν θιηκαθνζηάζην ζθνπγγαξίδεηαη ζε ψξεο µε αηρκήο 
(06.00-08.00). Ο γεληθφο θαζαξηζκφο γίλεηαη εβδνκαδηαία θάζε άββαην. Δπηζεκαίλεηαη φηη 
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θαζεκεξηλά γίλεηαη έιεγρνο θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (λένη ιεθέδεο, ζθνππίδηα θιπ.), 
εηδνπνηείηαη ην Σκήκα θαζαξηζκνχ θαη επηκειείηαη άκεζα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ.  
Αλειθπζηήξεο  
Σν θνχπηζκα γίλεηαη µε απνξξνθεηηθή ζθνχπα ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ νδεγψλ νιηζζήζεσο ησλ 
ζπξψλ ησλ  ζαιάκσλ δχν θνξέο ηελ εκέξα. Όιεο νη επηθάλεηεο θαη ην πάησκα θαζαξίδνληαη µε 
πγξφ θαζαξηζκνχ θαη πγξφ απνιχκαλζεο δχν θνξέο ηελ εκέξα.  
Οη δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο ζα θαζαξίδνληαη µε πξνεκπνηηζκέλα ζε απνιπκαληηθφ παλάθηα 
ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ζε θάζε βάξδηα. ε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 
«Ζ ΔΛΠΗ» ζα θαζαξίδνληαη θάζε φπνηε ππνδεηρζεί(θαη απφ ην Σκ. Δπηζηαζίαο) νη ςεπδνξνθέο 
θαη ηα θσηηζηηθά ησλ ζαιάκσλ.  
 
ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΓΙΑΓΡΟΜΟΙ-ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ  
Καζαξίδνληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα θαη πεξηζζφηεξεο απφ µία θνξά ζηνπο 
πνιπζχρλαζηνπο δηαδξφκνπο.  Οη ςεπδνξνθέο θαζψο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα λα θαζαξίδνληαη 
θάζε ηξίκελν ζε ζπλεξγαζία µε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη παινπίλαθεο λα 
θαζαξίδνληαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά µε ηελ ρξήζε φπνπ ρξεηάδεηαη ηνπ αλπςσηηθνχ 
κεραλήκαηνο άπαμ κεληαίσο ή φπνηε ππνδεηρζεί απφ ηελ ππεξεζία.  
 

 

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ  
Καζαξίδνληαη θαζεκεξηλά φινη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ εηζφδσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πεδνδξνκίσλ απηψλ. Γίλεηαη ζπρλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ. Απαηηείηαη ζπρλή θαζαξηφηεηα 
ησλ θάδσλ.  
ΦΤΓΔΗΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ(αλ ππάξρνπλ). 
Σηο εκέξεο ηεο απνθνκηδήο, ηα ςπγεία ζα θαζαξίδνληαη κε πηεζηηθφ κεράλεκα θαη ζα 
απνιπκαίλνληαη. 
Δηδηθφηεξεο νδεγίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο επίζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ φπσο δηαζπνξά αίκαηνο θαη άιισλ 
βηνινγηθψλ πγξψλ ζα δνζνχλ  απφ ηελ ΔΓΤ,ΝΔΛ Δ.Ν.Λ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Αλάινγα µε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ θαζνξίδεηαη ε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο 
απνιχκαλζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Αλεμαξηήησο απηψλ, ζε θάζε 
πεξίπησζε, γηα θάζε εξγαζία θαη θάζε ρψξν εξγαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ν ρξφλνο 
παξνρήο απηήο, θαζψο επίζεο θαη νη ψξεο έλαξμεο θαη ιήμεο απηήο. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
γίλνληαη ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ.  
Δλδεηθηηθά σξάξηα θαζαξηζκνχ: 
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη: Καζεκεξηλά απφ 06:00 µέρξη 22:00.  
Ννζειεπηηθά ηκήκαηα - δσκάηηα λνζειείαο: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 κέρξη 13:00. 
Απνγεπκαηηλφ ζθνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα θαη απνθνκηδή  απνξξηκκάησλ απφ 15:00 µέρξη 
20:00.  
Μνλάδεο Δληαηηθήο: Καζαξηζκνί απφ 06:00 κέρξη 22:00  
Δμσηεξηθά ηαηξεία: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 6:00 κέρξη 8:00 θαη απφ 15:00 κέρξη 22:00.  
Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο.  
Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα: Καζεκεξηλφο θαζαξηζκφο απφ 06:00 κέρξη 16:00.  
Απνγεπκαηηλή απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαη θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ.  
Γξαθεία: Καζεµεξηλέο εξγαζίεο απφ 06:00 κέρξη 16:00.  
Υεηξνπξγεία: Δλδηάκεζνη θαζαξηζκνί: απφ 07:00 κέρξη ιήμε επεκβάζεσλ.  
Σειηθφο θαζαξηζκφο: απφ ηε ιήμε επεκβάζεσλ έσο 22:00.  
Πιπληήξηα: Καζαξηζκφο απφ 07:00 κέρξη 14:00.  
Απνζήθεο: Καζεκεξηλά απφ 07:00 κέρξη 08:30. Ο θαζαξηζκφο γίλεηαη παξνπζία ηνπ 
απνζεθάξηνπ θαη φρη εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο.  
Μεραλνζηάζηα: Πεξηνδηθφο γεληθφο θαζαξηζκφο (ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο).  
Οη γεληθνί θαζαξηζκνί ζα γίλνληαη κεληαία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ πξντζηακέλε ή ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 
ΗΜΔΙΧΗ :  
1. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ, Π.ρ. ζε έλα φξνθν 
λα απαηηείηαη θαζαξηζκφο ζαιάκνπ, θαζαξηζκφο γξαθείσλ, θαζαξηζκφο θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ θι.π., είλαη πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ζπληνληζκφο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε 
αιιεινπρία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  
3. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη επφπηε θαζαξηφηεηαο 
 
ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

α/α ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

1 

θνχπηζκα - ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, 

ζαιάκσλ αζζελψλ θαη W/C, πγξφ 

μεζθφληζκα 

Καζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε 

θάζε βάξδηα 

2 
Βεξάληεο-μεξφ ζθνχπηζκα - 

ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ 

Κάζε εβδνκάδα 

ΑΔΑ: 9Φ5Ν46904Ν-ΘΛ2





29 

3 Κνηλφρξεζηα WC 
2 θνξέο αλά βάξδηα (πην ζπρλά ζηα 

Σ.Δ.Η. θαη ζηα Σ.Δ.Π.) 

4 Πιαζηηθά δάπεδα - γπάιηζκα  Μεληαία 

5 
Πιαζηηθά δάπεδα-αληηθαηάζηαζε 

παξθεηίλε 

Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην 

6 Απνθνκηδή Απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ζηελ πξσηλή βάξδηα θαη κηα θνξά ην 

απφγεπκα, ζπρλφηεξα ζε Μνλάδεο, 

Υεηξνπξγεία, Δξγαζηήξηα. 

7 

Καζαξηφηεηα-απνιχκαλζε ζαιάκσλ 

αζζελψλ (box), Μνλάδσλ (ΜΔΘ-ΜΔΘ-

ΚΓΥ), ζθνχπηζκα, ζθνπγγάξηζκα, 

απνθνκηδή, απνξξηκκάησλ 

Καζεκεξηλά δχν θνξέο ην πξσί θαη δχν 

θνξέο ην απφγεπκα θαη ζε θάζε λέν 

αζζελή 

8 Ζ/Μ ρψξνη-ηνχλει (ζπλνδεία ηερληθνχ) Όηαλ θξηζεί απαξαίηεην  

9 
Κνηλφρξεζηνη ρψξνη, θιηκαθνζηάζηα, 

αζαλζέξ 

Καζεκεξηλά  

10 Δμσηεξηθνί ρψξνη εηζφδσλ Καζεκεξηλά  

11 Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ Καζεκεξηλά  

12 Υψξνη πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ  
χκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ 

                                      

 

9 

ΓΔΝΙΚΑ: 

 Ζ θαζαξηφηεηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πξέπεη λα αξρίδεη απφ ηα θαζαξφηεξα ζεκεία θαη λα 
πξνρσξάεη πξνο ηα πην βξψκηθα. 

 Ζ ζπζζψξεπζε ζθφλεο ζε ξαγίζκαηα, αξκνχο, θαη γσλίεο είλαη νπηηθά δπζάξεζηεο θαη 
ζπγθεληξψλεηαη ζθφλε θαη βξσκηά. Όηαλ νη πεξηνρέο απηέο είλαη πγξέο ελζαξξχλνπλ ηνλ 
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ. Πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειψο. 

 Γηα ηηο εκθαλείο θειίδεο αίκαηνο, ή άιισλ βηνινγηθψλ πγξψλ ζε κία επηθάλεηα γίλνληαη ηα 
αθφινπζα: 

Ζ θειίδα θαιχπηεηαη κε ραξηνβάκβαθα κε ην θαηάιιειν απνιπκαληηθφ (αδηάιπηε ρισξίλε, ή 
δηάιπκα ππνρισξηψδεο 10.000 p.p.m) γηα 10 ιεπηά. 
Ζ θειίδα θαη ην απνιπκαληηθφ απνκαθξχλνληαη κε απνξξνθεηηθή πεηζέηα (ραξηνβάκβαθν) 
πάληα θνξψληαο γάληηα, θαη ζηε ζπλέρεηα θαζαξίδεηαη ε επηθάλεηα κε ηνλ γλσζηφ ηξφπν. 

 Σα απνιπκαληηθά δελ αλακηγλχνληαη πνηέ κε άιια απνξξππαληηθά, γηαηί ράλνπλ ηελ 
απνιπκαληηθή ηνπο δξάζε δεκηνπξγνχλ ρεκηθέο ελψζεηο θαη αλαζπκηάζεηο.  

 Υξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο δνζνινγίεο ηνπ θαζαξηζηηθνχ πξντφληνο ή απνιπκαληηθνχ. Ζ 
ππεξδνζνινγία αθήλεη ππνιείκκαηα θαη ε κηθξή πνζφηεηα δελ θαζαξίδεη ζσζηά. 

 Ζ ζθνπγγαξίζηξα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο λα ρξεζηκνπνηείηαη θάζε πξσί ζηεγλή θαη πνηέ 
λα κελ ηνπνζεηείηαη / παξακέλεη κέζα ζηνλ θνπβά ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

 ΠΡΟΟΥΖ: Απαγνξεχεηαη ε κή αηηηνινγεκέλε ρξήζε γαληηψλ .  
Γάληηα πξέπεη λα θνξηνχληαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε κνιπζκέλα πγξά ή κε 
απνιπκαληηθή δηάιπζε.  
Γελ πξέπεη νη θαζαξηζηέο λα αγγίδνπλ κε ιεξσκέλα (ρξεζηκνπνηεκέλα) γάληηα, απφ ηνπο πφξηεο, 
πφκνια, θαξέθιεο, ηειέθσλα, θξεβάηηα θ.ι.π.  
 

 

ΝΑΗ  

  

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξφκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 

νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα 

ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή 

"ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα 

απνθιείνληαη.  

Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ 

επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:  
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1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία 

ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  

2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε 

πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 

ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ 

ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.  

3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη 

αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ 

δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.   

4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ 
Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε 
ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. 
Πξνδ. 4.18). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

Α/Α 
ΔΙΓΟ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

 

ΣΔΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΤΜΠΛ. ΦΠΑ 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Η ΔΛΠΙ» 

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  

Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  κε αξηζκφ……….  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ 

Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε  απφθαζε γηα 

θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 

ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 

απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215 ). 

 ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο  

απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,  

ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,  

ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,  

παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  

ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  

ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,  

δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ 

επηιεγεί, 

ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη  

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 

Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

Ο – Ζ Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 
άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.   
 
 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9Φ5Ν46904Ν-ΘΛ2




		2023-03-13T13:59:04+0200
	Athens




