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Πλύση ακάθαρτου ιματισμού για ένα έτος
Ζητείται τιμή ανά τεμάχιο για τα κάτωθι είδη:
1. Σεντόνια 27.000 τεμάχια
2. Μαξιλαροθήκες 20.000 τεμάχια
3. Προσόψια 1800 τεμάχια
4. Κουβέρτες βαμβακερές 1200 τεμάχια
5. Κουβέρτες μάλλινες 480 τεμάχια
6. Μπλούζες Ιατρών 500 τεμάχια
7. Υποσέντονα 9.000 τεμάχια
8. Κουρτίνες 360 τεμάχια
9. Τραπεζομάντιλα 200 τεμάχια
10. Τραπεζομάντιλα μεγάλα αίθουσας 1 τεμάχιo, 2μέτρα Χ 1μέτρο με πιέτες
Ο προμηθευτής καθαρισμού ακάθαρτου ιματισμού είναι υποχρεωμένος να

παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του Ε.K.Α εντός 24 ωρών από την
ειδοποίηση και να τον επιστρέφει απολύτως καθαρό και καλά σιδερωμένο.
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται
με έξοδα του και δικά του μεταφορικά μέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και
απολυμασμένα.
Επίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις
εργάσιμες ώρες (10-12) με την προσπέλαση

του αυτοκινήτου στο

πλησιέστερο σημείο παραλαβής του Ε.K.Α και μπροστά σε τριμελή επιτροπή
παραλαβής που έχει ορίσει η Δ/νση του Ε.K.Α.
Τα παραλαμβανόμενα είδη από τον εργολάβο θα πρέπει να επιστρέφονται
μέσα σε δύο ημέρες, χωρισμένα σε είδη και συσκευασμένα σε σάκους
καθαρούς και απολυμασμένους.
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Ο καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικό για το οποίο έχει
εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και
συγχρόνως υγιεινό καθαρισμό. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο
πρόβλημα (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο
χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό κ.λ.π.), ο προμηθευτής υποχρεούται ν΄
αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον εργολάβο άλλων χημικών ουσιών
κατά την πλύση, που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό.
Η επιτροπή παραλαβής του Ε.K.Α μπορεί να κάνει τακτικούς ελέγχους
στα πλυντήρια του εργολάβου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το
οποίο χρησιμοποιεί.
Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος. Ο εργολάβος υποχρεούται να
παραδίδει απροφασίστως ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε δύο
εργάσιμες ημέρες. Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί
παράβαση των όρων της σύμβασης.
Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος ιματισμού η Επιτροπή παραλαβής
διαπιστώσει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί καλά, τα
επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του
πλυσίματος ή σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι
υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά και σιδερωμένα σε
εικοσιτέσσερις ώρες χωρίς καμιά ιδιαίτερη αμοιβή.
Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημιά του ρουχισμού του
ιδρύματος και υποχρεούται χωρίς καμιά αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του
ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε.
Η αξία του ρουχισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου κατόπιν
γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας επιτροπής προμηθειών.
Κατά την παραλαβή και παράδοση του ιματισμού ο εργολάβος
υποχρεούται να είναι μπροστά ή αντιπρόσωπος του ενήλικας και
εγγράμματος ο οποίος θα πρέπει να έχει καταστήσει γνωστή την ιδιότητα αυτή
στο ΕΙΑΑ και ο οποίος θα πρέπει να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής και παράδοσης όπως και τα πρακτικά επιστροφής για την
επανάληψη της πλύσεως καθώς και τα πρακτικά παραβάσεων.
2

Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου θα συντάσσεται απαραιτήτως
κατά την παραλαβή πρακτικό της επιτροπής το οποίο θα υπογράφεται και
παρά του εργολάβου ο οποίος μπορεί να σημειώσει τις αντιρρήσεις του επί
της αναγραφομένης παράβασης.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπός του αρνηθούν να
υπογράψουν τα πρακτικά η επιτροπή θα αναφέρει στο πρακτικό την άρνηση η
οποία θα αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο κατά την εξέταση της παραβάσεως
από την επιτροπή προμηθειών.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραλαμβάνει τον

ακάθαρτο ιματισμό εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση, με δικά του
μεταφορικά μέσα και έξοδα και κατά τις εργάσιμες ώρες (8 π.μ. – 10.π. μ.) και
να τον επιστρέφει εντός δύο (2) ημερών μέσα σε καθαρούς και
απολυμασμένους σάκους, χωρισμένα κατά είδη.
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικά που έχουν άδεια
κυκλοφορίας απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών).
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