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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 27/2017 
 
Υποβολής οικονοµικής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ (CPV: 90911200-8). 
 
Στην υπ’αριθµ. 23/07-11-2017, θέµα B.13, συνεδρίαση του ∆Σ, αποφασίστηκε, µεταξύ 
άλλων, η δηµοσίευση ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ για 
χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
προηγούµενης σύµβασης 183/2015, που προέκυψε από τον αντίστοιχο διεθνή 
διαγωνισµό µε αρ. διακήρυξης Φ62/2010. 
 
Με αυτό το δεδοµένο καλούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, να 
καταθέσουν προσφορά για να αναλάβουν το έργο της παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας των χώρων του ΓΝΑ ΚΑΤ. Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου. 
 
Οι προσφορές των συµµετεχουσών εταιριών θα κατατεθούν σε σφραγισµένο 
φάκελο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, µέχρι την Tετάρτη, 20-12-2017 και ώρα 
10.00 π.µ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ως άνω 
ηµεροµηνία, 20-12-2017 και ώρα 12.00 µ.µ. στην αίθουσα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, από την αρµόδια επιτροπή, παρουσία των 
ενδιαφεροµένων διαγωνιζοµένων. 
 

Προϋπολογισµός για δύο (2) µήνες 209.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%. 
 
Βαρύνει τον κωδικό 0845 του προϋπολογισµού έτους 2017. 
 
∆έσµευση πιστώσεων: Έτος 2017, 0,01 € µε ΦΠΑ, Α∆Α: ΨΗ5Ρ46906Π-ΞΑ1 
                                      Έτος 2018, 208.999,99 € µε ΦΠΑ. 
 
 

Α. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΝΑ 
ΚΑΤ 
 
1. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ 
 
Ειδικότερα απαιτείται η καθαριότητα των εσωτερικών-εξωτερικών χώρων του 
Νοσοκοµείου, συνολικής έκτασης 54.142 m2 σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα.  

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΞΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 15.000 m2   ΕΣΩΤ. ΧΩΡΟΙ = 39.142 m2 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ   

Όλοι οι χώροι του Κεντρικού Κτιρίου (θάλαµοι ασθενών, γραφεία, τουαλέτες, αποθήκες, 
αποδυτήρια κ.ά) συµπεριλαµβανοµένων των κοινοχρήστων χώρων, κλιµακοστασίων, 
διαδρόµων και εισόδων. 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ   

Όλη η Νέα Πτέρυγα συµπεριλαµβανοµένων  και των επιµέρους χώρων: 

• Ισόγειο (Αίθουσες ΤΕΙ, Ακτινολογικά Ισογείου, 2 Αίθουσες Γύψων, Γραµµατεία, 
Γραφεία, Πλυντήριο,  Κοινόχρηστοι χώροι, Τουαλέτες κά. 

• 1ος  (Εφηµερία, Μικρό Χειρουργείο Εφηµερίας, Ακτινολογικό, Αποστείρωση) 

• 2ος    Μικρό Αµφιθέατρο Ν. Πτέρυγας (ΜΕΘ - Χειρουργικές αίθουσες). 

• 3ος/4ος  Θάλαµοι Ασθενών, Γραφεία, Τουαλέτες , Αποθήκες, Αποδυτήρια, κά) 
 

ΧΩΡΟΙ m2 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤHΡΙΟ 
10.779 

ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 
6.687 

ΚΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
2.720 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 

4.550 

ΤΕΠ 
5.282 

ΒΡΥΩΝΕΙΟ 
3.781 

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
600 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ  Α/ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 

(ισόγειο, 1ος ,3ος ,4ος ,5ος και 6ος 
2.640 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
841 

ΕΞΩΣΤΕΣ-ΤΑΡΑΤΣΕΣ-ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΣΚΑΛΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ 
1.153 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ-ΚΗΠΟΙ 
15.000 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

109 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

54.142 
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ΚΤΗΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (4 όροφοι) 

• Ισόγειο (Γραφεία διαχείρισης, Αποθήκες Υλικού, Κοινόχρηστοι χώροι,WC, 
Αποθήκες, Γραφεία Μηχανογράφησης, Ραφείο),  

• 1ος όροφος (βιβλιοθήκη, γραφείο ιατρών, εργαστήρια κυτταρολογικό & 
παθολογοανατοµικό, WC υπαλλήλων, αιµοδοσία, εργαστήριο ιολογικού ελέγχου καθώς 
και ο κοινόχρηστος χώρος και η  κεντρική είσοδος του κτιρίου/σκάλες. 

• 2ος/3ος όροφοι των Νοσηλευτικών Τµηµάτων (θάλαµοι Ασθενών, γραφεία 
ιατρών, αποθήκες, αποδυτήρια, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί χώροι κά).  

ΤΕΠ  

• 1ος όροφος περιλαµβάνει το χειρουργείο τριών αιθουσών, αίθουσα βραχείας 
νοσηλείας, αίθουσα ανάνηψης, τρεις αίθουσες εξέτασης, χώρος υποδοχής, 
εργαστήρια, γραφεία και βοηθητικούς χώρους, τουαλέτες.  

ΒΡΥΩΝΕΙΟ 
• Ισόγειο, Μεγάλο Αµφιθέατρο Νοσοκοµείου, γραφεία τεχνικής διεύθυνσης, 
αίθουσα γυµναστηρίου, κοινόχρηστοι χώροι.  

• 1ος Γραφεία ∆ιοίκησης, αίθουσα ∆Σ, γραφείο πληροφοριών, αξονικός, 
µαγνητικός, εργαστήρια (βιοχηµικό, µικροβιολογικό, αιµατολογικό), φαρµακείο, 
κοινόχρηστες τουαλέτες   

• 2ος,3ος,4ος, θάλαµοι ασθενών, γραφεία, τουαλέτες, αποθήκες, αποδυτήρια, 
κοινόχρηστοι χώροι  κλπ.  

• Μαγειρεία, Τραπεζαρίες, Τµήµα ∆ιατροφής, κεντρική διανοµή, Κοινόχρηστοι 
Χώροι. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 
• Μηχανοστάσια, Γραφεία Τεχνιτών, ∆ιάδροµοι, Τουαλέτες 
συµπεριλαµβανοµένων των Αποθηκών Τροφίµων και του Νεκροθαλάµου. 

Ενότητα 1.01 ΚΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ  Α/ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (ισόγειο, 1 ος , 3 ος , 4 ος , 5 ος και 
6ος) 

• Γραφεία, δωµάτια ύπνου προσωπικού, τουαλέτες, κλιµακοστάσια και λοιποί  
κοινόχρηστοι χώροι. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

• Περιλαµβάνει δύο (2) ορόφους (ισόγειο & υπόγειο) µε το χειρουργείο 
πειραµατόζωων , Βιοχηµικό Εργαστήριο & Γραφεία Ιατρών 
ΕΞΩΣΤΕΣ–ΤΑΡΑΤΣΕΣ-ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ-ΣΚΑΛΕΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ-ΤΑΡΑΤΣΑ/ΚΤΗΡΙΟ 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΚΗΠΟΙ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΟ ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
 
2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 
 
2.1.1 ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Γίνεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, Κυριακές και αργίες και περιλαµβάνει: 
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• Άδειασµα όλων των κάδων απορριµµάτων στους θαλάµους, στα γραφεία και 
στους κοινόχρηστους χώρους µε αλλαγή της πλαστικής σακούλας. 

• Σκούπισµα χωρίς χρήση τρίχινης σκούπας µε αντιστατικά πανάκια. 

• Σφουγγάρισµα µε νερό και απορρυπαντικό δαπέδου, ξέβγαλµα µε καθαρό νερό 
και πέρασµα µε διάλυµα απολυµαντικού, όπου χρειάζεται. 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων των γραφείων 

• Υγρός καθαρισµός και απολύµανση ξενοδοχειακού εξοπλισµού θαλάµου 
(κοµοδίνα, πόρτες, πόµολα, τηλεοράσεις, πρίζες, ερεσίνωτα κρεβατιών, επιτοίχιες 
παροχές αερίων κτλ) 

• Καθαρισµός των νιπτήρων, ντουζιέρων, τουαλετών, WC µε απορρυπαντικό, 
ξέβγαλµα και απολύµανση µε χλωρίνη 5%. Οι κοινόχρηστες τουαλέτες θα ελέγχονται 
ανά µισή ώρα. 

• ∆άπεδα των µπουχούµ και τουαλετών: σφουγγάρισµα µε νερό και 
απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε χλωρίνη 5%. 

• Τοποθέτηση καθαρού υλικού, χαρτιού υγείας, κρεµοσάπουνου, χειροπετσέτες 
και αντισηπτικό χεριών. 
 
2.1.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

• Οι ανελκυστήρες καθαρίζονται µε υγρό πανί και απορρυπαντικό κάθε φορά που 
χρησιµοποιούνται για αποκοµιδή απορριµµάτων. 

• ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΘΑΛΑΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: Τοίχοι, δάπεδα, πόρτες, 
οροφές, εξοπλισµός κλπ, πλύσιµο µε υγρό πανί και απορρυπαντικό και όπου 
χρειάζεται απολυµαντικό. Οι εργασίες εκτελούνται µε την εξής σειρά: από έξω προς τα 
µέσα και από πάνω προς τα κάτω (δηλαδή τοίχοι, παράθυρα, πόρτες, εξοπλισµός και 
στο τέλος δάπεδα). 

• ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΘΑΛΑΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: Τοίχοι, δάπεδα, 
πόρτες, οροφές, εξοπλισµός κλπ, πλύσιµο µε υγρό πανί και απορρυπαντικό και στη 
συνέχεια υγρό πέρασµα µε απολυµαντικό (σε συνεννόηση µε το Γραφείο Λοιµώξεων). 
Οι εργασίες εκτελούνται µε την εξής σειρά: από έξω προς τα µέσα και από πάνω προς 
τα κάτω (δηλαδή τοίχοι, παράθυρα, πόρτες, εξοπλισµός και στο τέλος δάπεδα). 

• Πλύσιµο των δαπέδων µε ηλεκτρική µηχανή και παρκετάρισµα µε 
αντιολισθητική παρκετίνη ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Ταυτόχρονος καθαρισµός 
στις άκρες και γωνίες των διαδρόµων. 

• Καθαρισµός ακρών και γωνιών στις σκάλες, κάγκελα και µάρµαρο κάτω από τα 
κάγκελα. 

• Καθαρισµός των εξωτερικών πρεβαζιών των παραθύρων. 

• Για τους θαλάµους και τους χώρους που νοσηλεύονται ασθενείς η γενική 
καθαριότητα προγραµµατίζεται µηνιαίως και εκτάκτως αν χρειαστεί σε συνεννόηση µε 
την Προϊσταµένη του τµήµατος. 
 
2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΝΑ ΧΩΡΟ 
2.2.1 Μαγειρεία – Τραπεζαρία – Κεντρική ∆ιανοµή 
 

• Η καθαριότητα θα γίνεται καθηµερινά (εργάσιµες – αργίες – Σάββατα – 
Κυριακές) σε όλους τους χώρους. Οι εργασίες καθαριότητας καθορίζονται και 
επιβλέπονται από τον προϊστάµενο του τµήµατος. 

• Στους χώρους αυτούς η γενική καθαριότητα (ψυγεία, φούρνοι, ντουλάπια, 
καθαρισµός παραθύρων, πορτών, τοίχων, σιτών κ.λ.π.) θα γίνεται µια φορά την 
εβδοµάδα και εκτάκτως αν χρειαστεί. Το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας που 
θα καλύπτει τα µαγειρεία και την τραπεζαρία θα απαρτίζεται από άτοµα αποκλειστικής 
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απασχόλησης στο χώρο, τα οποία δεν θα αλλάζουν καθηµερινά ούτε θα 
απασχολούνται καθοιονδήποτε τρόπο σε άλλου είδους εργασίες. 

• Οι τουαλέτες στους χώρους αυτούς θα γίνονται καθηµερινά και από τις δύο 
βάρδιες. 
 
2.2.2 Αποθήκες τροφίµων – Χώρος Παραλαβής Τροφίµων 

• Η καθαριότητα θα γίνεται καθηµερινά (εργάσιµες – αργίες – Σάββατα – 
Κυριακές) 

• Μια φορά την εβδοµάδα θα γίνεται γενική καθαριότητα, εκτός εάν προκύψει 
έκτακτος λόγος, οπότε θα γίνεται γενική καθαριότητα και ενδιάµεσα. 

• Η καθαριότητα των ψυγείων θα γίνεται καθηµερινά σύµφωνα µε τις οδηγίες των 
ΝΕΛ και του Τµήµατος ∆ιατροφής και υπό την επίβλεψη του Προϊσταµένου του χώρου. 
 
2.2.3 Εργαστήρια 
Ο τρόπος καθαριότητας και η απολύµανση των εργαστηρίων καθορίζεται από τις 
οδηγίες των ΝΕΛ. 
Τα άτοµα που καλύπτουν τις βάρδιες στα εργαστήρια, λόγω του ότι η επικινδυνότητα 
του χώρου απαιτεί ειδική εκπαίδευση, δεν θα πρέπει να εναλλάσσονται. 
Περιλαµβάνονται όλα τα εργαστήρια όπως: Αιµοδοσία, Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, 
Αιµατολογικό, Ανοσολογικό, Ακτινολογικά εργαστήρια, Παθολογοανατοµικό, 
Κυτταρολογικό, Αιµοδυναµικό, Ερευνητικό Κέντρο, Αγγειογράφος, Αξονικός – 
Μαγνητικός Τοµογράφος, Υπέρηχοι, Φαρµακείο και λοιποί χώροι αυτού. 

• Ο καθαρισµός θα γίνεται καθηµερινά τις πρωινές ώρες (6.00-8.00πµ) και θα 
επαναλαµβάνεται το µεσηµέρι. Θα υπάρχει µόνιµα καθαρίστρια για πρωινό ωράριο σε 
κάθε εργαστήριο για τις ανάγκες του, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από τον/την 
∆ιευθυντή/τρια. 

• Η αποµάκρυνση των απορριµµάτων θα γίνεται ανά 4ωρο. 

• Τα άτοµα που θα απασχολούνται Σάββατο και Κυριακή θα πραγµατοποιούν 
γενική καθαριότητα, έτσι ώστε κάθε εργαστήριο να κάνει γενικό καθαρισµό µια φορά 
την εβδοµάδα και να ζητείται βοήθεια µια φορά το µήνα για τη µετακίνηση επίπλων και 
µηχανηµάτων για γενικό καθαρισµό και απολύµανση των χώρων. 
 
2.2.4 Τ.Ε.Π. 
Περιλαµβάνονται όλοι οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι, τα γραφεία ιατρών, της 
Προϊσταµένης, όλα τα εξεταστήρια, βραχεία νοσηλεία, αίθουσα αναµονής, είσοδος, 
ράµπα, γραφείο κίνησης, οι διάδροµοι, οι αποθήκες των ΤΕΠ, Μονάδα 
Αναζωογόνησης, κοινόχρηστες τουαλέτες. 

• Η καθαριότητα θα γίνεται καθηµερινά σε όλους τους χώρους και αφορά 
επιφάνειες και εξοπλισµό π.χ. φορεία, σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα 
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ». Οι εργασίες 
καθαριότητας επιβλέπονται και καθορίζονται από την Προϊσταµένη του ΤΕΠ. 

• Οι τουαλέτες του κοινού θα γίνονται ανά µία ώρα και ανάλογα µε τη κίνηση 
ασθενών και θα ελέγχονται ανά µισή ώρα. 

• Η µηνιαία γενική καθαριότητα θα γίνεται µε συγκεκριµένο πρόγραµµα που θα 
καθοριστεί τον πρώτο µήνα της σύµβασης σε συνεννόηση µε την προϊσταµένη, µε 
εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις. 

• Γενική απολύµανση της αίθουσας αναζωογόνησης κάθε φορά που είναι κενή σε 
συνεννόηση µε την Προϊσταµένη του ΤΕΠ 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων θα γίνεται ανά 4ωρο, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
από την Προϊστάµενη των ΤΕΠ. 
2.2.5. Γραφεία, Βιβλιοθήκη 
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• Η καθαριότητα θα γίνεται από τα άτοµα σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα 
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ». 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων. 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό. 

• Καθαρισµός των τουαλετών µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχος κάθε µισή ώρα 
 
2.2.6 Χειρουργείο ΤΕΠ 

• Η καθηµερινή καθαριότητα και απολύµανση θα γίνεται από τα άτοµα και τον 
τρόπο σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ». Το ίδιο ισχύει και για την γενική καθαριότητα και απολύµανση. 

• Το άτοµο στα τµήµα αυτό θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και δεν θα 
εναλλάσσεται. Το πρόγραµµά του θα ελέγχεται και θα τροποποιείται από την 
Προϊσταµένη του χειρουργείου του ΤΕΠ. 

• Καθαρισµός των τουαλετών µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχος κάθε µισή ώρα. 
 
2.2.7 Ακτινοσκοπικά Εργαστήρια 

• Το άτοµο αυτό θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης και δεν θα εναλλάσσεται. 
Το πρόγραµµά του θα ελέγχεται και θα τροποποιείται από την Προϊσταµένη του 
Ακτινολογικού. 

• Καθαρισµός των τουαλετών µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχος κάθε µισή ώρα. 
 
2.2.8 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) 

• Καθαριότητα καθηµερινά σε όλους τους χώρους εκτός του Σαββατοκύριακου 
και των Αργιών. 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων θα γίνεται ανά 4ωρο, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
από την Προϊστάµενη των ΤΕΙ. 

• Στα ιατρεία καθηµερινά το πρωί υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα όταν 
χρειάζεται. Η καθαριότητα γίνεται µε απορρυπαντικό ή απολυµαντικό αν χρειαστεί. 

• Στις αίθουσες γύψων µε ειδική απορροφητική σκούπα δύο φορές την ηµέρα, 
συλλογή της σκόνης των γύψων. 

• Το απόγευµα γίνεται επισταµένη καθαριότητα χώρων και εξοπλισµού π.χ. 
εξεταστικά κρεβάτια, γραφεία, καθίσµατα αναµονής κτλ. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται µια φορά το µήνα. 

• Τουαλέτες επισκεπτών να γίνονται ανά µία ώρα από το πρωί έως τη λήξη της 
λειτουργίας τους µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε χλωρίνη 5% και 
έλεγχο ανά µισή ώρα. 
 
2.2.9. Πλυντήρια, ραφείο, µηχανογράφηση, αποθήκες υλικού, γραφεία, 
τουαλέτες. 

• Η καθαριότητα κατά τις καθηµερινές θα γίνεται σε συνεννόηση µε την 
Προϊσταµένη του τµήµατος σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ». 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό. 

• Καθαρισµός των τουαλετών, µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχο ανά µισή ώρα. 
 
 
2.2.10 Χειρουργεία 1ου και 2ου ορόφου 
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Τα άτοµα στα χειρουργεία δεν θα εναλλάσσονται. Οι εργασίες καθαριότητας και το 
πρόγραµµά τους θα καθορίζεται, θα ελέγχεται και θα τροποποιείται από τις 
Προϊστάµενες των χειρουργείων. Τα χειρουργεία αποτελούνται από χειρουργικές 
αίθουσες, αίθουσες ανάνηψης, τουαλέτες, γραφεία, αποθήκες, χώρους ακαθάρτων και 
βοηθητικούς χώρους και για την καθαριότητά τους απαιτείται δύναµη 19 ατόµων για 
την κάλυψη όλων των βαρδιών και των δύο χειρουργείων (1ου και 2ου ορόφου) 
καθηµερινά συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων και Αργιών. Για τα άτοµα αυτά 
δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους το χρονικό διάστηµα της κανονικής τους άδειας. 

• Οι διαδικασίες καθαριότητας αναλύονται στο Παράρτηµα Ε. 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων θα γίνεται ανά 3ωρο, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
από τις Προϊστάµενες των Χειρουργείων. 

• Η αποµάκρυνση απορριµµάτων του χειρουργείου του 2ου θα γίνεται από το 
ασανσέρ, ενώ από το χειρουργείο του 1ου θα αποµακρύνονται µέσω των κλειστών 
τροχήλατων κάδων συλλογής απορριµµάτων. 

• Τα υλικά καθαριότητας και τα συστήµατα εφαρµογής υγρού καθαρισµού – 
απολύµανσης ελέγχονται και καθορίζονται σε συνεργασία µε τις ΝΕΛ. 

• Τις καθηµερινές το απόγευµα γίνεται γενική απολύµανση – καθαριότητα των 
χειρουργικών αιθουσών (τοίχοι, ταβάνια, οριζόντιες επιφάνειες, τραπέζια χειρουργείων, 
καρότσια νοσηλείας, εξοπλισµός αιθουσών κτλ) και όλων των βοηθητικών και 
κοινόχρηστων χώρων µε απολυµαντικά. 

• Το Σάββατο θα γίνεται επισταµένη γενική απολύµανση – καθαριότητα των όλων 
των χώρων. 
 
2.2.11 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

• Τα άτοµα στα τµήµατα αυτά δεν θα εναλλάσσονται. Τρία (3) άτοµα στο πρωινό 
ωράριο, ένα (2) το απόγευµα. 

• Οι διαδικασίες καθαριότητας αναλύονται στο Παράρτηµα Ε. 

• Οι εργασίες καθαριότητας επιβλέπονται και ορίζονται από την Προϊσταµένη του 
Χώρου και περιλαµβάνουν χώρους και εξοπλισµό (έκτος ιατρικών µηχανηµάτων). 

• Αποκοµιδή απορριµµάτων θα γίνεται ανά 4ωρο, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά 
από τις Προϊστάµενες των Μονάδων. 

• Ο καθαρισµός των τουαλετών πρέπει να επαναλαµβάνεται τρεις φορές σε κάθε 
βάρδια. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται κάθε εβδοµάδα το Σαββάτο και την Κυριακή από 
τα άτοµα του χώρου. 

• Μια φορά το χρόνο, όταν κλείνουν οι ΜΕΘ θα γίνεται λεπτοµερής καθαρισµός 
και απολύµανση συµφωνά µε τις οδηγίες των προϊστάµενων. 
 
2.2.12. Τµήµα Φυσιοθεραπείας (γυµναστήριο, πισίνα, κτλ) 

• Καθαριότητα καθηµερινά σε όλους τους χώρους εκτός του Σαββατοκύριακου 
και των Αργιών. 

• Καθηµερινά το πρωί υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα και καθαρισµός – 
απολύµανση εξοπλισµού (εκτός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών µηχανηµάτων) των 
αιθουσών και των χώρων αναµονής. 

• Καθαρισµός των τουαλετών, µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχο ανά µισή ώρα. 
 
2.2.13 Κλινικές 

• Η κάθε κλινική θα καλύπτεται όλες τις ηµέρες και όλες τις βάρδιες σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του πίνακα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ». Οι διαδικασίες καθαριότητας αναλύονται στο Παράρτηµα Ε. 
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• Κατά το πρωινό ωράριο θα γίνεται καθαρισµός κοµοδίνων, τραπεζιδίων, κλινών 
(και µετά την αποχώρηση κάθε ασθενή) και λοιπών επίπλων των θαλάµων νοσηλείας. 
Επίσης θα καθαρίζονται καθηµερινά τα γραφεία, οι διάδροµοι, οι σκάλες, οι τουαλέτες 
και οι λοιποί βοηθητικοί χώροι του τµήµατος. 

• Ο γενικός καθαρισµός των τουαλετών των ασθενών θα γίνεται 2 φορές την 
ηµέρα, σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ» και έλεγχο ανά µισή ώρα. 

• Στα τµήµατα, στα οποία δεν υπάρχει τουαλέτα σε κάθε θάλαµο, αλλά 
κοινόχρηστη, η καθαριότητα τους θα γίνεται ανά µία ώρα και έλεγχο ανά µισή ώρα. 

• Η αποµάκρυνση απορριµµάτων πρέπει να γίνεται ανά 4ωρο, εκτός των 
εφηµεριών που θα υπάρχει συχνότερος έλεγχος και αντιµετώπιση. 

• Τα άτοµα που θα εργάζονται στη βραδινή βάρδια εκτός των άλλων 
υποχρεώσεων θα καθαρίζουν σαλόνια κοινού και σκάλες. 
 
2.2.14 Κτήριο Σχολής 
Χώροι: υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος. 
Οι ανωτέρω χώροι θα καλύπτονται µε άτοµα όλες τις ηµέρες σύµφωνα µε τις 
απατήσεις του πίνακα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ» 
Όλα τα Γραφεία και Σχολή: 

• Καθηµερινή καθαριότητα όλων των χώρων (γραφεία, σκάλες, υπόγειο) τις 
εργάσιµες ηµέρες. 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων. 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό. 

• Καθαρισµός των τουαλετών µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχο ανά µισή ώρα, σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα 
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ». 
 
Κοιτώνες Ιατρών (5ος και 6ος ορ.): 

• Η καθαριότητα θα γίνεται καθηµερινά (εργάσιµες – αργίες – Σάββατα – 
Κυριακές) σε όλους τους χώρους. 

• Αλλαγή κλινοσκεπασµάτων. 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων. 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό. 

• Καθαρισµός των τουαλετών, µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5%. 

• Γενική καθαριότητα µια φόρα το µήνα ύστερα από συνεννόηση µε το Αυτοτελές 
Γραφείο Επιστασίας 
Αρχεία: 

• Η καθαριότητα θα γίνεται µία φορά το µήνα (πρωί) σε συνεννόηση µε τους 
Προϊστάµενους των Τµηµάτων. 
 
2.2.15 Ερευνητικό Κέντρο: όλοι οι όροφοι (υπόγειο, ισόγειο) 
Καθηµερινή καθαριότητα όλων των χώρων. 
Γραφεία: 

• Υγρό ξεσκόνισµα των επίπλων. 

• Υγρό σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε απορρυπαντικό 

• Καθαρισµός των τουαλετών, µε απορρυπαντικό, ξέβγαλµα και απολύµανση µε 
χλωρίνη 5% και έλεγχο ανά µισή ώρα. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται µία (1) φορά το µήνα (πρωί) σε συνεννόηση µε 
τους Προϊστάµενους των Τµηµάτων. 
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Χειρουργείο: 

• Οι διαδικασίες καθαριότητας αναλύονται στο Παράρτηµα Ε. 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται µία (1) φορά το µήνα (πρωί) σε συνεννόηση µε 
την Προϊσταµένη του Χειρουργείου. 
Υπόγεια: 

• Γενική καθαριότητα θα γίνεται µία (1) φορά το µήνα (πρωί) σε συνεννόηση µε 
τους Προϊστάµενους των Τµηµάτων. 
Φροντίδα πειραµατόζωων 

• Καθαρισµός κλουβιών και φροντίδα πειραµατόζωων από συγκεκριµένο άτοµο 
σύµφωνα µε τις απατήσεις του πίνακα «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ» 
 
2.2.16 Εξωτερικοί χώροι, ράµπες 
Καθηµερινά πρωί (επτά φορές την εβδοµάδα) 

• Άδειασµα όλων των κάδων απορριµµάτων 

• Σκούπισµα µε τα ειδικά µηχανήµατα του εξωτερικού χώρου. 

• Καθαριότητα και πλύσιµο µε απολυµαντικό του χώρου προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµµάτων και πλύσιµο ψυκτικών θαλάµων. 
 
2.2.17. Κήποι 

• Άδειασµα όλων των κάδων απορριµµάτων 

• Καθηµερινός έλεγχος καθαριότητας και συλλογή απορριµµάτων στους κήπους, 
όλων των αχρήστων αντικειµένων και πεσµένων κλαδιών και φύλλων. 

• ∆ύο φορές το χρόνο θα προγραµµατίζεται επισταµένη καθαριότητα των κήπων 
σε συνεργασία µε τον κηπουρό. 
 
3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

• Κατά την συλλογή των απορριµµάτων και τις διαδικασίες καθαριότητας το 
προσωπικό καθαριότητας πρέπει να χρησιµοποιεί κατάλληλα γάντια. Φορώντας τα 
γάντια δεν επιτρέπεται να αγγίζονται πόµολα, κρεβάτια, τηλέφωνα, κ.α. 

• Οι ανελκυστήρες που θα χρησιµοποιούνται για την µεταφορά των 
απορριµµάτων και τροφίµων πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαροί (καθαρίζονται 
πάντα πριν τη µεταφορά τροφίµων και µετά τη µεταφορά απορριµµάτων). 

• Τα χαρτοκιβώτια συλλογής µολυσµατικών απορριµµάτων θα διανέµονται από 
το συνεργείο καθαριότητας και θα συλλέγονται σε κλειστά τροχήλατα. 

• Τα χαρτοκιβώτια κλείνονται αφού γεµίσουν µέχρι τα ¾ πρέπει να δεθεί και η 
εσωτερική και η εξωτερική σακούλα τους µε τα ειδικά κλείστρα και µετά να 
µεταφερθούν. Εξωτερικά να αναγράφεται η ηµεροµηνία και το τµήµα προέλευσης. 

• Αν κάποιος σάκος έχει διαρροή υγρών, θα τοποθετείται σε δεύτερο, του ιδίου 
χρώµατος, που κι αυτός δένεται µε ειδικό κλείστρο. 

• Οι σάκοι συλλογής και τα χαρτοκιβώτια µολυσµατικών δεν θα εκκενώνονται και 
δεν θα επαναχρησιµοποιούνται, αλλά κάθε φορά θα αντικαθίστανται µε καθαρά. 

• ∆εν επιτρέπεται η εκκένωση των απορριµµάτων από το ένα µικρό δοχείο σε 
άλλο µεγαλύτερο. 

• Οι κάδοι συλλογής των απορριµµάτων οικιακού τύπου θα πλένονται µε 
απορρυπαντικό και απολυµαντικό µία φορά το µήνα. 
 
Συλλογή και µεταφορά απορριµµάτων: 

• Τα απορρίµµατα (είτε µολυσµατικού, είτε αστικού τύπου) ∆ΕΝ σέρνονται στους 
διαδρόµους και δεν στοιβάζονται στους ανελκυστήρες. Η µεταφορά των απορριµµάτων 
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από τα τµήµατα µέχρι το χώρο προσωρινής αποθήκευσης γίνεται πάντα µε κλειστά 
τροχήλατα. 

• ∆εν γίνεται µεταφόρτωση των απορριµµάτων. 

• Τα κλειστά τροχήλατα θα µεταφέρονται στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης µε 
τροχοφόρο όχηµα. 

• Τα καρότσια µεταφοράς να είναι κλειστά τροχήλατα, διαφορετικά για τα οικιακού 
τύπου απορρίµµατα και διαφορετικά για τα µολυσµατικά, µε την αντίστοιχη σήµανση 
και µε ειδικό σύστηµα απορροής νερού στον πυθµένα τους. 

• Καθηµερινά θα πλένονται µε απορρυπαντικό-απολυµαντικό και θα διατηρούνται 
σε καλή κατάσταση. 
 
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
4.1 Ο Εργολάβος υποχρεούται στον καθαρισµό των παραπάνω χώρων σύµφωνα µε 
τα προαναφερόµενα. 
4.2 Ο εργολάβος υποχρεούται να έχει αυστηρά και µόνο για καθαριότητα τραπεζαρίας 
– µαγειρείων και αποθήκης τροφίµων συγκεκριµένο προσωπικό το οποίο δεν θα 
αναµειγνύεται σε καµία περίπτωση µε την παρασκευή και διανοµή τροφίµων. Θα 
ασχολείται µε την καθαριότητα των χώρων παρασκευής τους, και µε τις τουαλέτες των 
χώρων αυτών και δεν θα εναλλάσσεται σε καµία περίπτωση µε το προσωπικό που 
ασχολείται µε τον καθαρισµό των σκευών. 
4.3 Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε όλους τους χώρους των τροφίµων (7ος και 
αποθήκη Τροφίµων) οφείλει να έχει βιβλιάριο υγείας από την Νοµαρχία. 
4.4 Κάθε καινούργια καθαρίστρια, την πρώτη µέρα που έρχεται στο Νοσοκοµείο θα 
περνάει υποχρεωτικά από το Γραφείο Λοιµώξεων για να ενηµερώνεται και στην 
συνέχεια θα εκπαιδεύεται από κάποια άλλη καθαρίστρια. 
4.5 Το προσωπικό του συνεργείου δεν πρέπει να αλλάζει συχνά. Θα είναι σε µόνιµα 
πόστα και θα αλλάζει µόνο εάν υπάρχει συγκεκριµένος λόγος και εφόσον υπάρχει 
αντικαταστάτρια, η οποία θα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του αντίστοιχου χώρου. 
4.6 Το προσωπικό ποσοτικά πρέπει να είναι αντίστοιχο των περιγραφόµενων 
εργασιών που πρέπει να εκτελούνται. 
4.7 Ο Εργολάβος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό ειδικευµένο, υγιές, άψογο 
από πλευράς συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του 
Νοσοκοµείου, το οποίο να οµιλεί καλά την ελληνική γλώσσα ώστε να είναι δυνατή η 
συνεννόηση και η κατανόηση των οδηγιών που του δίνονται και να έχει άδεια εργασίας. 
4.8 Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί αρχείο καταγραφής παραγόµενων 
µολυσµατικών απορριµµάτων (κλινική παραγωγής, ηµεροµηνία) σε καθηµερινή βάση 
και το οποίο θα παραδίδεται στο Γραφείο Επιστασίας κάθε εβδοµάδα. 
4.9 Το προσωπικό του Εργολάβου θα φέρει οµοιόµορφη, ευπρεπή, άριστη, και 
κατάλληλη για την φύση και εκτέλεση της εργασίας ενδυµασία (παντελόνι, φόρµα ή 
κουστούµι, παπούτσια, µάσκες, γυαλιά) και σε επάρκεια από πλευράς αριθµού στολών 
ανά άτοµο, ώστε αυτή να αλλάζεται καθηµερινά και κάθε φορά που αυτή λερωθεί. 
Επιπλέον θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητος και χρώµατος και θα φέρει στο πέτο 
κονκάρδα µε την ένδειξη «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ». Η ενδυµασία 
αυτή θα υπόκειται στην έγκριση του Νοσοκοµείου. ∆εν θα γίνεται χρήση ενδυµασίας 
(µε εξαίρεση τα άτοµα που θα απασχολούνται στο χειρουργείο) και υλικών του 
Νοσοκοµείου. 
4.10 Ο εργολάβος οφείλει να παραχωρεί στο προσωπικό του επαρκή αριθµό 
ενδυµάτων και υπόδησης, ώστε το προσωπικό να φέρει καθαρές στολές καθηµερινά. 
4.11 Ο εργολάβος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του. Να τηρεί 
όλους τους νόµους τους σχετικούς µε την εργατική νοµοθεσία και τις διατάξεις για 
καταβολή αµοιβών, κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, φόρων και λοιπές νοµικές 
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υποχρεώσεις. Να ευθύνεται δε έναντι των αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης 
που προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τους τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
4.12 Το Νοσοκοµείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόµενο του αναδόχου να 
εργάζεται αν δεν αποδεικνύεται ασφαλισµένος. Είναι ευθύνη και υποχρέωση του 
Εργολάβου να εφοδιάζει το Νοσοκοµείο µε τα σχετικά επίσηµα έγγραφα. 
4.13 Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε τις εκάστοτε σχετικές διατάξεις 
σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του. 
4.14 Ο εργολάβος υποχρεούται να έχει ελέγξει και εµβολιάσει το προσωπικό του 
συνεργείου για: Ηπατίτιδα Α και Β καθώς και για Τέτανο. Ο εµβολιασµός γίνεται µε 
ευθύνη του εργοδότη ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ή µε 
έξοδα των ταµείων τους που είναι ασφαλισµένοι ή σε περίπτωση µη χορήγησης των 
εµβολίων από τα ταµεία τους µε έξοδα του εργολάβου. Μετά την ολοκλήρωση του 
εµβολιασµού είναι υποχρεωµένος ο εργολάβος να παραδώσει πιστοποιητικά 
εµβολιασµού στις ΝΕΛ. 
4.15 Ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη και 
πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ΄αυτόν από τα αρµόδια 
όργανα του Νοσοκοµείου. Είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους 
ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες 
εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του. 
4.16 Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωστοποιεί έγγραφα στο απασχολούµενο από 
αυτόν προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχουν µε το Νοσοκοµείο. 
4.17 Το Νοσοκοµείο δεν θα τελεί σε καµία απολύτως νοµική σχέση µε το προσωπικό 
του Εργολάβου, ούτε θα αναλάβει καµία έµµεση ή άµεση υποχρέωση οποιασδήποτε 
φύσεως έναντι του προσωπικού που συνδέεται µε τον εργολήπτη µε εργασιακή ή άλλη 
σχέση και έναντι του οποίου υπεύθυνος ως εργοδότης θα είναι ο Εργολάβος και µόνο. 
Επίσης το Νοσοκοµείο δεν θα φέρει καµία αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση 
ατυχήµατος λόγω πληµµελούς καθαριότητας των καθοριζοµένων χώρων (η οποία 
βαρύνει αποκλειστικά τον  Εργολάβο). 
4.18 Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει επόπτες του προσωπικού του (πρωινή και 
απογευµατινή βάρδια σε όλες τις ηµέρες), οι οποίοι θα δίνουν αναφορά στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Επιστασίας. Το προσωπικό του εργολάβου υποχρεούται 
να υπογράφει καθηµερινά σε Κατάσταση παρουσίας τόσο κατά την προσέλευση, 
προκειµένου να αναλάβει εργασία, όσο και κατά την αποχώρηση µε σαφή αναφορά 
του ωραρίου εργασίας η οποία εν συνεχεία θα παραδίδεται στο Γραφείο Επιστασίας 
την εποµένη ηµέρα το πρωί. Ο εργολάβος οφείλει να αναφέρει τον τρόπο εποπτείας 
του προγράµµατος εργασίας και την µέθοδο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (επί 
ποινή αποκλεισµού) 
4.19 Η κατάσταση παρουσίας του προσωπικού θα αναφέρει τα ονόµατα µε τις 
υπογραφές των ατόµων που απασχολούνται, το ωράριο τους και τον χώρο 
απασχόλησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του σχετικού πίνακα της παρούσης 
«ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Η µη τήρηση του πίνακα επισύρει 
καταγγελία και λύση της σύµβασης. 
4.20 Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει στο νοσοκοµείο για διάφορες εργασίες και 
µε ευθύνη κατανοµής τους από το Τµήµα Επιστασίας 4 άτοµα, τα οποία θα 
χρησιµοποιούνται για διάφορες εργασίες του Νοσοκοµείου όπως αναφέρονται στον 
πίνακα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
4.21 Τα άτοµα που θα απασχολούνται στα Χειρουργεία, Αποστείρωση, Εργαστήρια, 
ΜΕΘ καθώς και τα άτοµα που είναι σε διάθεση του Τµήµατος Επιστασίας την ευθύνη 
κατανοµής του καθώς και τον έλεγχο των παρουσιών τους θα τον έχει το Τµήµα 
Επιστασίας. 
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4.22 Η µηνιαία γενική καθαριότητα σε όλους τους χώρους θα γίνεται µε συγκεκριµένο 
πρόγραµµα που θα καθορίζεται κάθε µήνα και σε συνεννόηση µε τους Υπεύθυνους 
των αντίστοιχων τµηµάτων και θα ισχύει για όλα τη διάρκεια της, µε εξαίρεση τις 
έκτακτες περιπτώσεις. Το πρόγραµµα αυτό θα περιλαµβάνει όλους του χώρους του 
Νοσοκοµείου και θα κατατίθεται 10 µέρες πριν την έναρξή του µήνα στο Τµήµα 
Επιστασίας το οποίο δύναται να το τροποποιήσει. 
4.23 Οι εργασίες του συνεργείου θα ελέγχονται καθηµερινά από το Τµήµα Επιστασίας 
του Νοσοκοµείου, από τους Προϊστάµενους ή ∆ιευθυντές των τµηµάτων και την από 
την ειδικά προς τούτο ορισµένη τριµελή επιτροπή. Στο τέλος δε κάθε µήνα θα 
συντάσσεται ειδικό πρακτικό καλής ή κακής εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας 
υπογεγραµµένο από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Επιστασίας και από την τριµελή 
επιτροπή, το οποίο θα υποβάλλεται στο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου. 
4.24 Σε περίπτωση που δεν εφαρµόζεται κάτι από τα συµφωνηθέντα, το Τµήµα 
Επιστασίας προβαίνει σε υπενθύµιση των συµβατικών υποχρεώσεων και σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης αναφέρεται γραπτώς στον Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας και 
στο ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. 
4.25 Το Τµήµα Επιστασίας και οι Προϊστάµενες και οι ∆ιευθυντές τµηµάτων θα 
ενηµερωθούν γραπτά για τους όρους εργασίας του συνεργείου, ώστε να ασκούν 
καλύτερη εποπτεία. 
4.26 Ο Εργολάβος υποχρεούται να καλύπτει τα κενά που προκύπτουν από repo ή 
άδειες, καθώς και τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες του προσωπικού 
του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι του Νοσοκοµείου 
4.27 Ο εργολάβος υποχρεούται να υποβάλει στο Νοσοκοµείο ονοµαστικές 
µισθοδοτικές καταστάσεις, οι οποίες θα εµφανίζουν όλα τα µισθολογικά στοιχεία και τα 
στοιχεία Εθνικότητας του προσωπικού του εργολάβου, που απασχολείται στο 
νοσοκοµείο. 
4.28 Η εργολήπτρια εταιρεία είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση του 
Νοσοκοµείου για κάθε νέα πρόσληψη προσωπικού. 
4.29 Ο Εργολάβος πρέπει να εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή και 
επιµέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι του Νοσοκοµείου για την εξασφάλιση της 
καθαριότητας στους χώρους που θα του ανατεθούν για όλη την διάρκεια της σύµβασης 
και της τυχόν παράτασης για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. 
4.30 Θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια αναλώσιµων υλικών. Σε περίπτωση που θα 
εµφανισθεί έλλειψη και ζητηθεί υλικό του Νοσοκοµείου, θα επιβάλλεται χρηµατική 
ποινή. 
4.31 Η εργολήπτρια εταιρεία οφείλει και υποχρεούται να εκπαιδεύει το προσωπικό της 
για την ορθή εκτέλεση του έργου του. Επί πλέον το προσωπικό της εργολήπτριας 
εταιρείας υποχρεούται να παρακολουθεί αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα 
οποία θα οργανώνει το Νοσοκοµείο. 
4.32 Ο εργολάβος είναι αρµόδιος για την µεταφορά των µπαζών από τους χώρους 
παραγωγής τους στα ειδικά container. 
4.33 Θα έχει την ευθύνη για τη συλλογή των απορριµµάτων από όλους τους χώρους 
και τα κτίρια του νοσοκοµείου και άµεση µεταφορά τους µε όχηµα στο χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων. 
4.34 Οι σάκοι απορριµµάτων θα δένονται µε ειδικό κλιπ ασφάλισης και θα 
αποµακρύνονται από τα επιµέρους τµήµατα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης 
απορριµµάτων. 
4.35 Τα οικιακού τύπου απορρίµµατα (µαύροι σάκοι) θα τοποθετούνται στο 
συµπιεστικό µηχάνηµα (Press container) και τα µολυσµατικά (χαρτοκιβώτια) στους 
ειδικούς ψυκτικούς θαλάµους. 
4.36 Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει πλαστικές ανθεκτικές σακούλες µαύρου 
χρώµατος, από υλικό χωρίς PVC ή παράγωγα του. Στις µαύρες θα τοποθετούνται τα 
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οικιακού τύπου – κοινά απορρίµµατα. Τα µολυσµατικά απορρίµµατα αρχικά θα 
συλλέγονται σε ειδικά χαρτοκιβώτια, τα οποία θα τα προµηθεύεται από το Νοσοκοµείο. 
4.37 Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων θα πρέπει να πλένεται και να 
απολυµαίνεται καθηµερινά ώστε να βρίσκεται σε άριστα επίπεδα καθαριότητας και 
υγιεινής. 
4.38 Να κατατεθεί επικυρωµένη φωτοτυπία πιστοποιητικού ποιότητας της εργασίας 
(ISO) µεταφρασµένη (επί ποινή αποκλεισµού). 
 
5. EΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
5.1 Ο χρησιµοποιούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός πρέπει να είναι ο ζητούµενος σε 
άριστη κατάσταση και κατά το δυνατό αθόρυβος. Με αποκλειστική ευθύνη του 
εργολάβου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική 
υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά ή αναλώσιµα που είναι 
αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού και την απρόσκοπτη εξέλιξη του 
αναληφθέντος έργου. 
5.2 Τα µηχανήµατα να είναι και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη 
λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση. 
5.3 Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέσει πίνακα µε τον απαραίτητο ζητούµενο 
εξοπλισµό, στον οποίο θα αναγράφεται ο τύπος του µηχανήµατος, η προσφερόµενη 
ποσότητα και η ηµεροµηνία αγοράς τους. 
5.4 Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων 
καθαρισµού και απολύµανσης που θα διατεθούν από τον εργολήπτη για τη διενέργεια 
των απαιτούµενων εργασιών και να πληρούν τις προδιαγραφές που αναλύονται 
παρακάτω. 
5.5 Η ποσότητα του αναλώσιµου εξοπλισµού να επαρκεί ώστε να εκτελείται χωρίς 
εµπόδια το έργο της καθαριότητας και να διατηρείται σε άριστη κατάσταση . 
5.6 Γι’ αυτό το λόγο ο εργολάβος πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι έχει στην 
κατοχή του τον παρακάτω ζητηθέντα µηχανολογικό εξοπλισµό και ότι θα τον διαθέτει 
προς χρήση του στο Νοσοκοµείο (επί ποινή αποκλεισµού). 
 
6. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ο εξοπλισµός θα περιλαµβάνει : 
Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει κατάλληλο και σε άριστη κατάσταση: 

• 1 όχηµα τροχοφόρο (ηλεκτροκίνητο ή βενζινοκίνητο), ικανό να µεταφέρει τα 
τροχήλατα αποκοµιδής απορριµµάτων από τα κτίρια του Νοσοκοµείου στον χώρο 
προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων. Την ευθύνη οδήγησης του ως άνω 
οχήµατος θα φέρει εργαζόµενος του συνεργείου καθαριότητας. 

• 40 καρότσια καµαριέρας κλειστά µε κουβάδες σφουγγαρίσµατος (µπλε και 
κόκκινους) διπλού συστήµατος, αντίστοιχα για κάθε τµήµα. 

• 15 τροχήλατους διπλούς κουβάδες σφουγγαρίσµατος µε ειδικό στίφτη για 
παρκετέζες για το χώρο του χειρουργείου. 

• Επαρκής αριθµός κλειστών τροχήλατων αποκοµιδής απορριµµάτων, 
διαφορετικού χρώµατος, αποκλειστικά για µολυσµατικά και µη µολυσµατικά 
απορρίµµατα (ο αριθµός καθορίζεται ανάλογα της χωρητικότητας τους, το ζητούµενο 
είναι να υπάρχει επαρκής αριθµός τροχήλατων για την αποκοµιδή των απορριµµάτων 
χωρίς να δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην µεταφορά τους και συσσώρευση αυτών). 

• 3 καρότσια µε κάδους τροχήλατα για τους εξωτερικούς χώρους. 

• 3 Μηχανές απορρόφησης υγρών 

• 5 Μπαταριοφόρες µηχανές πλυσίµατος-στεγνώσεως δαπέδου 

• 1 µηχανή κρυσταλλοποίησης 
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• 2 µηχανές περιστροφικές για αφαίρεση παρκετίνης 

• 2 µηχανές γυαλίσµατος - παρκεταρίσµατος• 

• 2 Πιεστικά µηχανήµατα νερού για καθαρισµό των εξωτερικών χώρων 

• 1 µηχανοκίνητο σάρωθρο εξωτερικών χώρων 

• 1 Ανυψωτήρας (ανάβαση των καθαριστών) για τον καθαρισµό των εξωτερικών 
τζαµιών και χώρων 

• 2 Ηλεκτρικές σκούπες µε ειδικά φίλτρα HEPA που εµποδίζουν τη διασπορά 
σκόνης 

• 2 επαγγελµατικές µηχανές υπερατµού -αυτόµατης επαναγέµισης-ψεκασµού 
θερµού καθαριστικού διαλύµατος 

• 1 Πλυντήριο – στεγνωτήριο επαγγελµατικής χρήσεως 

• 15 ψηφιακές συσκευές επικοινωνίας 
 
7. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΛ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 
 

• Συσκευές dust mop για σκούπισµα µία για κάθε χώρο και αντιστατικά πανάκια 
Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία -κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικές για 
θαλάµους, εργαστήρια, Μονάδες, αίθουσες εξωτερικών ιατρείων, διαφορετικές για 
µπάνια ασθενών (δηλ. σε κάθε τµήµα τρεις σφουγγαρίστρες). 

• Παρκετέζες για σφουγγάρισµα στο χώρο του χειρουργείου και ανταλλακτικά 
πανάκια. 

• Κάδοι υγρού ξεσκονίσµατος διαφορετικού χρώµατος για κάθε χώρο. 

• Ξεσκονόπανα υδρόφιλα απορροφητικά διαφορετικού χρώµατος. 

• Γάντια κουζίνας και γάντια latex µιας χρήσεως. 

• Γάντια χονδρά επαγγελµατικά για χρήση από τους εργάτες µεταφοράς 
απορριµµάτων, µπαζών κ.α. 

• Σακούλες πλαστικές οικιακών απορριµµάτων (µαύρου χρώµατος) ανθεκτικές 
διαφόρων µεγεθών. 

• Σφουγγαράκια µε σύρµα διαφορετικού χρώµατος για κάθε χώρο για τρίψιµο 
µεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής. 

• Σκάλες 

• Λάστιχα νερού 

• Μπαλαντέζες 

• Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται. 
 
8. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Απαραίτητα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης: 
1. Απορρυπαντικά-καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών 
υγιεινής 
2. Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων 
3. Υγρό καθαριστικό τζαµιών-καθρεπτών 
4. Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών 
5. Ειδική παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα και για δάπεδα που απολυµαίνονται. 
6. Προϊόντα για εξουδετέρωση σκουριάς 
7. Προϊόντα για αφαίρεση αλάτων 
8. Καθαριστικό inox επιφανειών 
9. Υποχλωριώδες Νάτριο 4 -6% (οικιακή χλωρίνη) 
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Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους: 
 
1) Τα υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και µακροχρόνια) 
στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του Νοσοκοµείου. 
2) Ο εξοπλισµός (καρότσια καθαριστριών, κάδοι ξεσκονίσµατος και ξεσκονόπανα) να 
είναι διαφορετικός αποκλειστικός για κάθε κλινική – τµήµα – Εργαστήριο -Μονάδα. 
3) Ο παραπάνω χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός των χώρων να είναι µαρκαρισµένος 
µε την ονοµασία του χώρου και της χρήσης για την οποία προορίζεται. 
4) Για τους θαλάµους αποµόνωσης να χρησιµοποιείται ξεχωριστός εξοπλισµός και 
υλικά απ’ αυτά που χρησιµοποιούνται για την υπόλοιπη κλινική. 
 
Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να 
πληρούν τους εξής όρους: 
 
1. Τα απορρυπαντικά που θα προσφερθούν πρέπει να αναφέρουν την χηµική τους 
σύνθεση, τις αραιώσεις, τον απαιτούµενο χρόνο επίτευξης του καθαριστικού 
αποτελέσµατος και την σταθερότητα του έτοιµου προς χρήση διαλύµατος. Στην ετικέτα 
των προϊόντων να αναφέρεται αριθµός καταχώρισης στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. 
Να κατατεθεί συνολική κατάσταση καθαριστικών µε τους αριθµούς καταχώρησης ΓΧΚ. 
Επιπλέον, να κατατεθεί το ∆ελτίο Ασφαλείας του χηµικού προϊόντος (MSDS, Material 
Safety Data Sheets). Τα απορρυπαντικά θα πρέπει να εγκριθούν και από τον Επόπτη 
∆ηµόσιας Υγείας (έλλειψη αυτού από τις ΝΕΛ). 
2. Κάθε απολυµαντικό προϊόν (χλωρίνη) απαιτείται να είναι εγκεκριµένο από τον 
Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Στην ετικέτα του προϊόντος να αναφέρεται αριθµός 
άδειας ΕΟΦ. Να κατατεθεί το ∆ελτίο Ασφαλείας του χηµικού προϊόντος (MSDS, 
Material Safety Data Sheets). Η χλωρίνη θα πρέπει να εγκριθεί και από τον Επόπτη 
∆ηµόσιας Υγείας (έλλειψη αυτού από τις ΝΕΛ). 
3. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν 
δυσάρεστες οσµές. 
4. Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να είναι στη συσκευασία τους και να 
συνοδεύονται από δοσοµετρητή. 
5. Η διάλυση των παρασκευαζοµένων διαλυµάτων (προς χρήση) των προϊόντων 
καθαρισµού που θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύµφωνα µε οδηγίες της εταιρείας 
παρασκευής των προϊόντων. 
 
9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΟΡΟΦΟ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ-
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΩΝ 
 
Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος µε τους χώρους του Νοσοκοµείου, τα ωράρια 
εργασίας, τον αριθµό των ατόµων που θα απασχολούνται µηνιαίως καθώς και σχόλια 
επί των εργασιών, ο οποίος θα τηρείται πιστά και να δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα 
των µελλοντικών αλλαγών των χώρων του Νοσοκοµείου. Επίσης να δύναται να 
τροποποιηθεί το ωράριο προσέλευσης – αποχώρησης των εργαζοµένων για την 
καλύτερη κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου και µετά από συνεννόηση µε τους 
αρµόδιους του Νοσοκοµείου. 
Με βάση τον συγκεκριµένο πίνακα θα καταρτίζεται η κατάσταση παρουσίας του 
προσωπικού που θα αναφέρει τα ονόµατα µε τις υπογραφές των ατόµων που 
απασχολούνται, το ωράριο τους και ο χώρος απασχόλησης. 
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ΓΝΑ ΚΑΤ, ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τόπος εργασίας 
Ατο- 
µα 

Καθηµερινές Σάββατα Κυριακές 

Πρωί κ απόγευµα Νύχτα Πρωί κ απόγευµα Νύχτα Πρωί κ απόγευµα Νύχτα 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µέρα 

Μέρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 

νύχτα 

Νύχτες 
ανά 
µήνα 

Ωρες 
ανά 
µήνα 

Επιστασία καθηµε- 
ρινές πρωί ∆Ε-ΠΑ 

4 7 22 616 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αιµοδοσία καθηµε- 
ρινές1 πρ-1απ ∆Ε-ΠΑ 

2 7 22 308 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αιµοδοσία Σ-Κ πρωί 1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Εργαστήρια καθηµε- 
ρινές πρ-απ ∆Ε-ΠΑ 

3 7 22 462 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Εργαστήρια Σ-Κ πρωί 1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Βιβλιοθήκη κ Παθολο-
γοανατοµικό καθ πρωί 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ καθηµερινές 
πρωί ∆Ε-ΠΑ 

3 6 22 396 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ καθηµερινές 
απόγευµα ∆Ε-ΠΑ 

2 6 22 264 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ καθηµερινές 
νύχτα ∆Ε-ΠΑ 

1 0 22 0 6 22 132 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΜΕΘ Σ-Κ και αργίες 
πρωί  

1 0 0 0 0 22 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

ΜΕΘ Σ-Κ και αργίες 
απόγευµα  

1 0 0 0 0 22 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

ΜΕΘ Σ-Κ και αργίες 
νύχτα  

1 0 0 0 0 22 0 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 

Πλυντήρια καθηµερινές 
πρωί 

5 7 22 770 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 
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Πλυντήρια καθηµερινές 
απόγευµα 

3 7 22 462 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Πλυντήρια Σ-Κ και αργίες 
πρωί 

4 0 22 0 0 22 0 7 4 112 0 4 0 7 4 112 0 4 0 

Πάνω Χειρουργείο 
καθηµερινές πρωί 

6 7 22 924 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Πάνω Χειρουργείο 
Σάββατο πρωί 

3 0 22 0 0 22 0 7 4 84 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
καθηµερινές πρωί 

3 7 22 462 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
καθηµερινές απόγευµα 

2 7 22 308 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
καθηµερινές νύχτα 

1 0 0 0 7 22 154 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
Σ-Κ και αργίες πρωί 

2 0 22 0 0 22 0 7 4 56 0 4 0 7 4 56 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
Σ-Κ και αργίες απόγευµα 

1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Κάτω Χειρουργείο 
Σ-Κ και αργίες νύχτα 

1 0 22 0 0 22 0 0 4 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 

Αποστείρωση 
καθηµερινές 

πρωί 
1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αποστείρωση 
καθηµερινές 
απόγευµα 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Αποστείρωση 
Σ-Κ και αργίες πρωί 

1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Αποστείρωση 
∆Ε-ΚΥ πρωί 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Κεντρικό κτίριο ∆Ε-ΚΥ 
πρωί 

6 4 22 528 0 22 0 4 4 96 0 4 0 4 4 96 0 4 0 

Κεντρικό κτίριο ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 
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Κεντρικό κτίριο ∆Ε-ΚΥ 
νύχτα 

1 0 22 0 7 22 154 0 4 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 

Βρυώνειο ∆Ε-ΚΥ 
πρωί 

3 4 22 264 0 22 0 4 4 48 0 4 0 4 4 48 0 4 0 

Βρυώνειο ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Ηρώων Πολυτεχνείου 
∆Ε-ΚΥ πρωί 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

Ηρώων Πολυτεχνείου 
∆Ε-ΚΥ απόγευµα 

1 3 22 66 0 22 0 3 4 12 0 4 0 3 4 12 0 4 0 

Νέα πτέρυγα ∆Ε-ΚΥ 
πρωί 

2 6 22 264 0 22 0 6 4 48 0 4 0 6 4 48 0 4 0 

Νέα πτέρυγα ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα 

1 6 22 132 0 22 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Ερευνητικό καθηµερινές 
πρωί 

1 4 22 88 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Σχολή ∆Ε-ΚΥ πρωί 1 7 22 154 0 22 0 7 4 28 0 4 0 7 4 28 0 4 0 

Σχολή καθηµερινές 
απόγευµα 

1 4 22 88 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Μικρό Χειρουργείο 
καθηµερινές πρωί 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Μικρό Χειρουργείο 
Σάββατο πρωί 

1 0 22 0 0 22 0 7 4 28 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Εξωτερικά ιατρεία 
καθηµερινές πρωί 

1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Εξωτερικά ιατρεία ∆Ε-ΠΕ 
καθηµερινές απόγευµα 

1 5 17 85 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Φυσιοθεραπεία 1 4 22 88 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

ΤΕΠ ∆Ε-ΚΥ πρωί 1 8 22 176 0 22 0 8 4 32 0 4 0 8 4 32 0 4 0 
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ΤΕΠ ∆Ε-ΚΥ απόγευµα 1 8 22 176 0 22 0 8 4 32 0 4 0 8 4 32 0 4 0 

ΤΕΠ ∆Ε-ΚΥ νύχτα 1 0 22 0 8 22 176 0 4 0 8 4 32 0 4 0 8 4 32 

Γενικών καθηκόντων και 
εξ χωρ καθηµερινές πρωί 

2 4 22 176 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Γενικών καθηκόντων και 
εξ χωρ καθηµερινές απόγ 

2 4 22 176 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Γενικών καθηκόντων Σ-Κ 
και αργίες 

1 0 22 0 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Σκουπίδια καθηµερινές 
πρωί 

2 6 22 264 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Σκουπίδια καθηµερινές 
απόγευµα 

2 6 22 264 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Σκουπίδια Σ-Κ και αργίες 
πρωί 

1 6 0 0 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Σκουπίδια Σ-Κ και αργίες 
απόγευµα 

1 6 0 0 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Πειραµατόζωα ∆Ε-ΚΥ 1 6 22 132 0 4 0 6 4 24 0 4 0 6 4 24 0 4 0 

Υπόγειο και τροφοδοσία 
καθηµερινές πρωί 

1 4 22 88 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Τραπεζαρία ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα (Γιατροί) 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ πρωί 
(καθ) 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ 
απόγευµα (καθ) 

1 4 22 88 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ λάντζα 
πρωί 

2 5 22 220 0 22 0 5 4 40 0 4 0 5 4 40 0 4 0 

Μαγειρεία ∆Ε-ΚΥ λάντζα 
απόγευµα 

1 5 22 110 0 22 0 5 4 20 0 4 0 5 4 20 0 4 0 
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Μαγειρεία Βοηθός 
µάγειρα ∆Ε-ΚΥ πρωί 

1 5 22 110 0 22 0 4 4 16 0 4 0 4 4 16 0 4 0 

Μαγειρεία διανοµή ∆Ε-
ΚΥ πρωί 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

Μαγειρεία διανοµή ∆Ε-
ΚΥ απόγευµα 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

Μαγειρεία διανοµή ∆Ε-
ΚΥ ρεπό µονίµων 

2 4 22 176 0 22 0 4 4 32 0 4 0 4 4 32 0 4 0 

∆ιανοµή ∆Ε-ΠΑ 1 7 22 154 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 

Μερικά αθροίσµατα       10.777     616     1.148     112     1036     112 

Μερικά σύνολα 11.393 1.260 1.148 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.801 
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10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 
 
Γενικά τα δάπεδα, τα έπιπλα, οι τοίχοι και άλλες επίπεδες επιφάνειες, µέσα στο 
νοσοκοµείο, πρέπει να είναι οπτικά καθαρές και απαιτούν καθηµερινή φροντίδα 
(routine sanitation). 
Σκοπός της καθαριότητας στο νοσοκοµειακό χώρο πρέπει να είναι: 

• Η διατήρηση του χώρου αισθητικά καθαρού. 

• Η φροντίδα για την αποφυγή της παραµένουσας υγρασίας και της ανάπτυξης 
µούχλας (fungal proliferation). 

• Η αυστηρότατη εφαρµογή πρακτικών, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία 
σκόνης ή η ανακύκλωση της (π.χ. απαγόρευση του στεγνού σκουπίσµατος, χρήση 
ηλεκτρικής σκούπας µόνο σε χώρους που δεν υπάρχουν ασθενείς). 

• Εφαρµογή συγκεκριµένων τεχνικών απολύµανσης σε περιπτώσεις 
ατυχηµάτων, όπως π,χ. διασπορά αίµατος και άλλων βιολογικών υγρών. 
 
Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας καθαρίζονται και απολυµαίνονται καθηµερινά και 
εκτάκτως αν χρειαστεί. Ειδικά όλες οι οριζόντιες επιφάνειες όπως τα δάπεδα, ράφια, 
ντουλάπια, γραφεία, έπιπλα κ.λ.π., οι επιφάνειες επαφής (χερούλια, πόµολα, 
κονσόλες) και οι κάθετες επιφάνειες (τοίχοι, πόρτες, σοβατεπί κλπ.), τα δοχεία 
απορριµµάτων και τα είδη υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες, πλακάκια, καθρέπτες 
κ.λπ.) καθαρίζονται µε καθαρά πανιά εµποτισµένα σε φρέσκο διάλυµα απολυµαντικού. 
Απαγορεύεται το σκούπισµα, ακόµη και µε dust mop, µέσα στους χώρους των 
Μονάδων όπου βρίσκονται οι ασθενείς. Τα σκουπίδια που µπορεί να υπάρχουν στο 
δάπεδο µαζεύονται µε λαβίδα ή µε τα χέρια φορώντας διπλά γάντια. 
Σε περίπτωση που αίµα ή άλλα σωµατικά υγρά χυθούν σε κάποια επιφάνεια, πρέπει 
να µαζεύονται αµέσως µε απορροφητικό υλικό µιας χρήσης, φορώντας γάντια και η 
επιφάνεια να καθαρίζεται µε διάλυµα απολυµαντικού. 
Το προσωπικό που χειρίζεται απολυµαντικά θα πρέπει να εφαρµόζει τους βασικούς 
κανόνες προστασίας για εργασία µε χηµικές ουσίες. Απαιτείται η αποφυγή επαφής µε 
γυµνά χέρια (πάντα χρήση γαντιών), το πλύσιµο των χεριών µε άφθονο νερό και 
σαπούνι, η χρήση ειδικής ενδυµασίας (στολές εργασίας, µπλούζα και κλειστά 
παπούτσια), η αποφυγή εργασίας µε απολυµαντικό σε κλειστούς χώρους, η χρήση 
µάσκας και ειδικών γυαλιών κατά τη διάλυση εφόσον απαιτείται. 
 
Ο χώρος των χειρουργείων καθαρίζεται ως εξής: 

• Οι επιφάνειες του χώρου των χειρουργείων (π.χ. τραπέζια, δάπεδα, τοίχοι, 
οροφές, φώτα κλπ.) καθαρίζονται και απολυµαίνονται συστηµατικά. 

• Ανάµεσα στις χειρουργικές επεµβάσεις πραγµατοποιείται καθαρισµός και 
απολύµανση. 

• Το δάπεδο, οι τοίχοι και ο εξοπλισµός της χειρουργικής αίθουσας 
σφουγγαρίζεται µε απολυµαντικό που διατίθεται από το Νοσοκοµείο. 
 
Ενδιάµεσος καθαρισµός 
• Γίνεται µετά το τέλος κάθε επέµβασης και αφού έχει αποµακρυνθεί ο ασθενής. 
• Ο τροχήλατος εξοπλισµός καθαρισµού να τοποθετείται στο διάδροµο, προ της 
χειρουργικής αίθουσας. Καθαρό διάλυµα απολυµαντικού να βρίσκεται στον κουβά για 
τον καθαρισµό του δαπέδου. Εκτός αυτού να υπάρχουν καθαρά πανάκια 
σφουγγαρίσµατος (παρκετέζα). Τα χρησιµοποιηµένα πανάκια αποµακρύνονται άµεσα 
µετά το πέρας των εργασιών. 
• Οι σακούλες των µολυσµατικών απορριµµάτων κλείνονται επί τόπου και 
µεταφέρονται στο σηµείο συλλογής των απορριµµάτων, κλείνονται καλά µε το ειδικό 
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κλιπ και τοποθετούνται µέσα στα χαρτοκιβώτια µολυσµατικών απορριµµάτων και 
αναγράφονται ο τόπος προέλευσης και η ηµεροµηνία. 

• Απαγορεύεται να τινάζονται οι σάκοι απορριµµάτων ή να αδειάζεται ο ένας 
σάκος µέσα στον άλλο. 

• Οι σάκοι µε τον ακάθαρτο ιµατισµό κλείνονται και µεταφέρονται µε ασφάλεια. Οι 
σάκοι που έχουν υγρανθεί πρέπει να τοποθετούνται µέσα σε άλλους. 

• Αφαίρεση όλων των ορατών ρύπων, π.χ. κηλίδων αίµατος, από τα αντικείµενα 
εξοπλισµού ή τοίχους της χειρουργικής αίθουσας, µε ύφασµα εµποτισµένο σε διάλυµα 
απολυµαντικού. 

• Υγρό καθάρισµα του δαπέδου και των διαδρόµων της χειρουργικής αίθουσας 
µε διάλυµα απολυµαντικού. 

• Επίσης να γίνεται καθαρισµός των νιπτήρων. 
 
Προσοχή απαιτείται κατά τον καθαρισµό από το προσωπικό ώστε: 
• Να αποφεύγεται η επαφή µε σωµατικά υγρά (αίµα, σάλια, περιττώµατα κλπ). 
• Να χρησιµοποιούνται γάντια. 
• Να πλένονται τα χέρια µετά την αφαίρεση των γαντιών. 
 
Τελικός καθαρισµός 
 

• Γίνεται στο τέλος της ηµέρας, µετά τη διεξαγωγή των χειρουργικών επεµβάσεων 
ή µετά από κάποια έκτακτη χειρουργική επέµβαση, εκτός των συνηθισµένων ωρών 
λειτουργίας του χειρουργείου. 

• Το καρότσι µε τον εξοπλισµού µπορεί να µεταφερθεί µέσα στη χειρουργική 
αίθουσα. 

• Κλείσιµο και µεταφορά όλων των σάκων µε τα απορρίµµατα και τον ακάθαρτο 
ιµατισµό. 

• Καθαρισµός και απολύµανση όλων των επιφανειών εργασίας, κονσόλας, 
νιπτήρα, και εξοπλισµού, στις εισόδους και εξόδους της αίθουσας. 

• Καθαρισµός τοίχων, καθρεπτών, πλακιδίων τοίχου, εξωτερικών επιφανειών 
ντουλαπιών, θυρών, συµπεριλαµβανοµένων και των σχισµών του εξαερισµού και των 
τοίχων των διαδρόµων. 

• Ο καθαρισµός µέχρι το ταβάνι πρέπει να γίνεται 1 φορά την εβδοµάδα. 

• Καθαρισµός όλων των αντικειµένων που βρίσκονται µέσα στην αίθουσα: 
λάµπες, 
εξαρτήµατα χειρουργικού τραπεζιού, στατό, δοχεία απορριµµάτων, στηρίγµατα σάκων 
για τα άπλυτα, τραπέζια και σκαµπό, κονσόλες κλπ. 

• Οι ρόδες του τροχήλατου εξοπλισµού να βουρτσίζονται µε βούρτσα 
σχολαστικά. 

• Για να µην ξεχαστεί κανένα αντικείµενο, πρέπει, όσα έχουν καθαριστεί να 
τοποθετούνται στο κέντρο του χώρου. 

• Υγρός καθαρισµός του δαπέδου της αίθουσας γίνεται πρώτα κατά µήκος των 
τοίχων και τοποθέτηση των αντικειµένων στην αρχική τους θέση και µετά γίνεται το 
δάπεδο στο κέντρο της αίθουσας και προχωρούµε προς το διάδροµο. 

• Στη συνέχεια γίνεται καθαρισµός και απολύµανση του χώρου µπροστά από την 
αίθουσα, των νιπτήρων και του δαπέδου του διαδρόµου. 

• Εναλλακτικά στον υγρό καθαρισµό του δαπέδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ειδική µηχανή, εξοπλισµένη µε περιστρεφόµενη βούρτσα. Στην περίπτωση αύτη το 
περίσσιο υγρό που παραµένει στο πάτωµα θα πρέπει να απορροφάται. 

• Γενικά η διαδικασία καθαρισµού θα πρέπει να ακολουθεί τέτοια σειρά ώστε να 
εξασφαλίζει ότι δεν θα ξαναπατηθούν ήδη καθαρά δάπεδα. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Προδιαγραφές σωστής καθαριότητας και απολύµανσης 
 
Οι διάφοροι χώροι του Νοσοκοµείου χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα µε τα κοινά σηµεία 
που παρουσιάζουν (σειρά, συχνότητα, τρόπο καθαριότητας). 
 
1. Κοινόχρηστοι χώροι: σκάλες, γραφείο Προϊσταµένης και Ιατρών αίθουσες αναµονής. 
2. Λουτρά-WC 
3. Θάλαµοι ασθενών και ιατρεία 
4. Βοηθητικοί χώροι 
5. Αποδυτήρια Προσωπικού 
 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
α)Το νυχτερινό σφουγγάρισµα στις σκάλες θα πρέπει να έχει τελειώσει στις 06:00 π.µ. 
β)Ο διάδροµος, τα γραφεία και οι αίθουσες αναµονής θα πρέπει να σφουγγαρίζονται 
και έως ότου να στεγνώσουν να µην επιτρέπεται η κυκλοφορία ατόµων. 
 
ΛΟΥΤΡΑ 
Αρχίζουµε κατά σειρά από τα πλακάκια, νιπτήρες, µπάνια, τουαλέτες, δάπεδα. 
 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΑ 
Αρχίζουµε από τον υγρό καθαρισµό των επίπλων, ακολουθούν νιπτήρες και τελευταίο 
το δάπεδο. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
α) ∆ύο κουβάδες διαφορετικού χρώµατος. 
β) Σφουγγαρίστρες – παρκετέζες 
γ) Ξεσκονόπανα διαφορετικά για κάθε επιφάνεια (γραφεία, έπιπλα, πόρτες, κάδρα, 
νιπτήρες, ντουζιέρες, πάγκους εργασίας, τουαλέτες). Τα ξεσκονόπανα στο τέλος της 
εργασίας πλένονται σε διαφορετικούς κουβάδες. Συγκεκριµένα: 

• Μπλε και µπλε κουβαδάκι για τα γραφεία 

• Κίτρινο και κίτρινο κουβαδάκι για τους πάγκους των Εργαστηρίων 

• Πράσινο και πράσινο κουβαδάκι για τους νιπτήρες 

• Ροζ µε κόκκινο σφουγγάρι και κόκκινο κουβαδάκι για τις τουαλέτες 

• Πράσινα ή µπλε σφουγγάρια για άλλες χρήσεις π.χ. τοίχους 
δ) Απορρυπαντικά 
ε) Γάντια καθαριότητας, ελαστικά χονδρά και ελαστικά µιας χρήσεως. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΟΥΒΑ 
 
Ετοιµασία 

• Κουβάς κόκκινος (κουβάς καθαριότητος), 8 lit χλιαρό νερό της βρύσης µε 
απορρυπαντικό. 

• Κουβάς µπλε (κουβάς ξεβγάλµατος), 8 lit νερό της βρύσης. 
Βουτάµε την σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά. 
Στύβουµε και στη συνέχεια καθαρίζουµε ένα κοµµάτι πατώµατος. 
Ξεπλένουµε τη σφουγγαρίστρα στο µπλε κουβά και στύβουµε καλά. 
Βουτάµε τη σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά. 
Στύβουµε και συνεχίζουµε το σφουγγάρισµα κατά τον ίδιο τρόπο. 
 Σε περίπτωση µολυσµατικού θαλάµου η σφουγγαρίστρα θα χρησιµοποιείται µόνο 
στο συγκεκριµένο χώρο. 
Τα απολυµαντικά δεν αναµιγνύονται ποτέ µε άλλα απορρυπαντικά γιατί χάνουν την 
απολυµαντική τους δράση. Επίσης κάνουν χηµικές ενώσεις και αναθυµιάσεις. 
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Καθαρισµός κηλίδας αίµατος σε επιφάνειες 
 
Για τις εµφανείς κηλίδες αίµατος ή άλλων βιολογικών υγρών σε µια επιφάνεια γίνονται 
τα ακόλουθα: 
1. Η κηλίδα καλύπτεται µε χαρτοβάµβακα µε το κατάλληλο απολυµαντικό (διάλυµα 
χλωρίνης ή ταµπλέτες χλωρίου 10.000 p.p.m) για δέκα λεπτά. 
2. Η κηλίδα και το απολυµαντικό αποµακρύνονται µε απορροφητική πετσέτα 
(χαρτοβάµβακας) πάντα φορώντας γάντια, στη συνέχεια καθαρίζεται η επιφάνεια µε 
απολυµαντικό. Η διαποτισµένη πετσέτα απορρίπτεται προσεκτικά στον ειδικό κάδο τον 
προορισµένο για την απόρριψη των µολυσµατικών απορριµµάτων. 
3. Ο εξοπλισµός καθαριότητος θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και να αποθηκεύεται 
στεγνός. 
 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ 
 
Οι χώροι καθαριότητος διακρίνονται : 
 1. Στους χώρους που σφουγγαρίζονται µε τη µέθοδο του διπλού κουβά µόνο µε 
απορρυπαντικό και είναι: 
α) Κοινοί θάλαµοι νοσηλευτικών κλινικών 
β) ∆ιάδροµοι-σκάλες-κοινόχρηστοι χώροι 
γ) Αίθουσες αναµονής 
δ) Γραφεία 
 
2.  Στους ειδικούς χώρους που σφουγγαρίζονται πρώτα µε απορρυπαντικό και µετά µε 
απολυµαντικό, πάντα µε την µέθοδο του διπλού κουβά και είναι: 
α) Εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, Αιµατολογικό, Αιµοδοσία, Ανοσολογικό 
κλπ) 
β) Μονάδες (ΜΕΘ Α και Β, ΠΑΝ/ΚΗ ΜΕΘ, ΜΟΝ. ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΑ∆Α ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ) 
γ) Χειρουργεία 
δ) Θάλαµοι αποµόνωσης και τουαλέτες αυτών 
ε) Βοηθητικοί χώροι (χώροι ακαθάρτων στα νοσηλευτικά τµήµατα) 
στ) ΤΕΠ 
ζ) Αγγειογράφος 

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CHECKLIST) 

• Ο µηνιαίος έλεγχος των εκτελούµενων υπηρεσιών καθαρισµού κάθε 
οργανικής µονάδας του Νοσοκοµείου, θα γίνεται από τους προϊσταµένους όλων των 
τµηµάτων. Θα συµπληρώνουν το σχετικό έντυπο ελέγχου και θα το στέλνουν στο email 
της ορισθείσας επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής εργασιών καθαριότητας στο 
τέλος κάθε µήνα. 

• Το έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η ποιοτική παραλαβή 
των εργασιών, που έχουν ανατεθεί στο συνεργείο καθαριότητας, για τα κτήρια στα 
οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. Η αξιολόγηση της επιτροπής θα 
τεκµηριώνεται από τις µηνιαίες αναφορές ελέγχου των προϊσταµένων κλινικών-
τµηµάτων.  

• Η κλίµακα αξιολόγησης των εργασιών καθαριότητας  θα βασίζεται σε 4 
επίπεδα βαθµολόγησης (πολύ καλή=4, καλή=3, µέτρια=2, ακατάλληλη=1): 

• Βαθµός 4= τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές και η γενική 
εικόνα του καθαρισµού είναι πολύ καλή. 

• Βαθµός 3= υπάρχουν ορατές παραλείψεις που είναι επουσιώδεις ή µη 
κρίσιµες, γενικά τηρούνται όσα προβλέπονται στις προδιαγραφές. 
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• Βαθµός 2= υπάρχουν παραλείψεις που είναι σηµαντικές στις επί µέρους 
εργασίες σε σχέση µε τους όρους του  διαγωνισµού υψηλού κινδύνου.  

• Βαθµός 1=υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις σε σχέση µε τους όρους του 
διαγωνισµού, υπάρχουν παράπονα ασθενών, συνοδών και προσωπικού. 

• Η επιτροπή εφόσον διαπιστώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών για τις 
οποίες έχει εκδοθεί το υπό πληρωµή τιµολόγιο, θα συντάσσει το πρωτόκολλο 
παραλαβής και θα το παραδίδει στον Προϊστάµενο Επιστασίας.  

• Σε περίπτωση που διαπιστώνεται πληµµελής καθαρισµός σε όλους τους 
χώρους του Νοσοκοµείου (βαθµός 1) ή µέρους αυτών (βαθµός 2,3) µετά από εισήγηση 
της ΕΠΠ, η ∆ιοίκηση έχει το δικαίωµα να περικόψει ποσοστό 30% και όχι λιγότερο από 
10% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου ή και να καταγγείλει τη σύµβαση εάν 
επαναληφθεί πληµµελής καθαρισµός για δεύτερη φορά.  
 
Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών 
προσώπων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νοµίµως στην 
Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν. 4412/16. 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης, σε 
συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και κατατίθενται µέσα σε έναν ενιαίο 
σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους: α) φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) 
φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που 
κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 3. Α, Β,Γ. 
 
Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 

• Τα  στοιχεία του διαγωνιζόµενου 

• Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

•  Τον τίτλο της πρόσκλησης, την επωνυµία του διενεργούντος και την ηµεροµηνία 
διενέργειας. 

 
2Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 
 

α) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν 
βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 (όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 παρ.1 του Ν. 4488/2017) και του άρθρου 74, για τις 
οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 75 
(εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο). 
 
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 
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15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της 
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 
 
Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), είναι 
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού 
φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να υποβάλουν στην αναθέτουσα 
αρχή όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΤΕΥ∆, εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή αυτής. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/2016. 
 
β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

ισχύει, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα να δηλώνει την 

αποδοχή, πλήρως και ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

2Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
που τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονοµικού φορέα και αναφέρονται στους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της παρούσας πρόσκλησης.  

 
2Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, στο οποίο θα αναγράφονται, επί 
ποινή αποκλεισµού, εκτός των άλλων, τα παρακάτω (αρ. 92 παρ. 5 Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασµό µε το αρ. 68 παρ. 1  Ν. 3863/2010): 

• ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο 

• οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας 

• η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, 
αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά 

• το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού, που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες 
αποδοχές αυτών των εργαζοµένων 

• το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά 

• τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο 
Τα ανωτέρω στοιχεία θα εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς. 
Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να υπολογίζεται εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους 
παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των 
νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να 
επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην 
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. 
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Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), καθώς 
και η τιµή του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει), ή αλλιώς να 
αναγράφεται ότι δεν υπάρχει καταχωρηµένη τιµή στο παρατηρητήριο τιµών κατά τη 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή 
αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύει και θα δεσµεύει τον οικονοµικό 
φορέα, µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές.  
 

3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη συνολική 
τιµή, για την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση 
τους όρους της πρόσκλησης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές, µε την ίδια ακριβώς 
τιµή. 
 
Σε περίπτωση ισοτιµίας, ο ανάδοχος θα επιλέγεται µε κλήρωση από το αρµόδιο 
όργανο παρουσία των οικονοµικών φορέων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 90 του Ν. 
4412/2016.  
 
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών καθαρισµού, εάν έχουν επιβληθεί εις βάρος τους, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της 
προσφοράς τους, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ. 
1 περ. γ του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει. 
 
Για το λόγο αυτό η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αµέσως µετά τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆/νση 
Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη 
χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων εργολάβων. Το 
πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης. 
 
Ο προσφέρων (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
οφείλει να προσκοµίσει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 & 
74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 
78. 
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4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες.  
 

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

• Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. 

• Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός 
ΦΠΑ (αρ. 72 παρ.1 Ν. 4412/2016). 
 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η πληρωµή της αξίας της υπηρεσίας, πραγµατοποιείται µε την εξόφληση του 100% της 
συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή 
τµηµατικά, που αναλογεί στην τµηµατική παραλαβή της υπηρεσίας ανά µήνα ή όπως 
άλλως συµφωνηθεί µεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας. 
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται ύστερα από την προσκόµιση των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται, βάσει του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προµηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων 0,06% (τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β) 
κάθε άλλη νόµιµη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόµου ή Υπουργικής Απόφασης. 
Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ηµεροµηνία 
έκδοσης του εντάλµατος. 
       
      8. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα πρόσκληση ισχύει η κείµενη 
Νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως 
ορίζεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 
 
  

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1) Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, Μέρος Ι (οδηγίες 
συµπλήρωσης του εντύπου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
www.eaadhsy.gr). 
                 2) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για αποδοχή των όρων της 
διακήρυξης. 
                 3) Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς.               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221996 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ 145 61 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη 
- Τηλέφωνο: 213-2086633 
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom12@kat-hosp.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kat-hosp.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV: 90911200-8) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : Παροχή  υπηρεσιών 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[-] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
από κοινού µε άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων 
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, 
για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από 

τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.  
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε 

όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες 

συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 

του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου, το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]

i
 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]

ii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

 

ΑΔΑ: Ω7Χ346906Π-Κ7Ω





 36

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: Ω7Χ346906Π-Κ7Ω





 37

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε την επιβολή προστίµων για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας (αρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017)  

Επιβολή προστίµων για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας: 

Απάντηση: 

Έχουν επιβληθεί εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συµµετοχής: 
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου 
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την 
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 
(Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις 
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από 
τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους.  
Οι υπό α και β κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 

 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

µη επιβολή των ανωτέρω προστίµων  

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 
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∆: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής 
του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις.  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
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µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω της 
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 
της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας 
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

ΑΔΑ: Ω7Χ346906Π-Κ7Ω





 40

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί 
να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση 

των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο ΓΝΑ ΚΑΤ,, 

προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στα Μέρη ΙΙ (Ενότητες Α,Β,Γ), ΙΙΙ (Ενότητες Α,Β,Γ,∆) & ΙV (Eνότητα α) του 

παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της υπ’αριθµ. 

27/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή  υπηρεσιών 

καθαριότητας (Α∆ΑΜ…………………………..) 
 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
Υπόδειγµα Υ∆ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Προς: ΓΝΑ ΚΑΤ,  για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά µε την  
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας (αρ. 27/2017) 
 
Ο/Η (όνοµα)   :  
Επώνυµο   :  
Όνοµα & επώνυµο πατέρα :  
Όνοµα & επώνυµο µητέρας :  
Ηµεροµηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης  :  
Τόπος κατοικίας  :  
Αριθµός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

α.   Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
β.  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 
γ. Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης µου σχετικά µε οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –µαταίωση της 
πρόσκλησης.  
 
δ. Συµµετέχω µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 
 
 
 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 Αριθµός εργαζοµένων για κάθε µέρα 
εργασίας 

 Άτοµα/Ηµέρα 

2 Ώρες εργασίας εργαζόµενου για κάθε 
ηµέρα  

 Ώρες/Ηµέρα 

3 Ηµέρες εργασίας εργαζόµενου για τη 
περίοδο παροχής της υπηρεσίας ( 2 

µήνες) 

  

4 Προβλεπόµενο ωροµίσθιο 
εργαζόµενου( βάσει συλλογικής 

Σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν 
υπάγεται) 

 €/ώρα 

5 Ύψος του προϋπολογισµένου ποσού 
που αφορά τις πάσης φύσεως  

νόµιµες αποδοχές για το σύνολο των 
εργαζοµένων τη περίοδο παροχής 

υπηρεσίας (2 µήνες) 

 € 

6 Ύψος ασφαλιστικών εισφορών µε 
βάσει τα προϋπολογισθέντα ποσά για 

το σύνολο των εργαζοµένων την 
περίοδο παροχής υπηρεσίας 

 (2 µήνες) 

 € 

7 Τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά 
άτοµο 

 τ.µ. 

8 Κόστος αναλωσίµων  € 

9 Εργολαβικό κέρδος % € 

10 Νόµιµες Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων 
κρατήσεις 

 € 

11 ∆ιοικητικό κόστος παροχής 
Υπηρεσιών  

 € 

12 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

13 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ    
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 ΕΥΡΩ 

14 ΦΠΑ % € 

15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ( 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

 € 

16 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

 ΕΥΡΩ 

17 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, στην 
οποία τυχόν υπάγονται οι 

εργαζόµενοι) 

 Περιγραφή 

 
Υπογραφή  Νόµιµου Εκπροσώπου 
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