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 ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Α.Φ.Μ) 999262830

ΕΔΡΑ Μαυριωτίσσης Τ.Κ. 52 100 Καστοριά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ www.kastoriahospital.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ (CPV) CPV 90910000-9 Υπηρεσίες καθαρισμού

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 36.320,16€€ με ΦΠΑ (29.290,45€ χωρίς ΦΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικός Προϋπολογισμός του Φορέα έτους 
2022, ΚΑΕ: 0845

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έξι μήνες

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15-04-2022 Ημέρα: Παρασκευή  Ώρα: 11:00 π.μ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  www.  eprocuremen  t  .  gov.  gr   (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), 
www.  kastoriahospital  .gr   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την 55/22.3.2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου (22REQ010302274)
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118 και 
3. την  υπ’  αριθμ.  4019/31-03-2022 (ΑΔΑ:  9ΘΠΘ4690ΒΥ-ΑΣ7)  απόφαση  ανάληψης  δημοσιονομικής

υποχρέωσης (Νομική Δέσμευση)

προβαίνει  στην  ανάθεση  υπηρεσιών καθαριότητας  μέρους  των χώρων του  Γ.  Ν.  Καστοριάς κατόπιν
έρευνας αγοράς με εκ των προτέρων δημοσιότητα..

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.

Λόγοι αποκλεισμού 
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1.  Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  ένα  από  τα  ακόλουθα

εγκλήματα:: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού  οργάνου  του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης

3. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων  της  ευθύνης  και  της  αρμοδιότητας  τους.  Συγκεκριμένα  αποκλείεται από  τη  σύναψη  της
σύμβασης ο προσφέρων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος.  Ως σοβαρό επαγγελματικό  παράπτωμα νοείται  ιδίως:  αα)  Η επιβολή σε βάρος της
υποψήφιας εταιρείας,  μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής  της  προσφοράς,  τουλάχιστον  δύο  (2)  πράξεων  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε
διάταξης  ρυθμίσει  μελλοντικά  το  περιεχόμενο  των  παραβάσεων  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7
του  παρόντος,  μέσα  σε  χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς,  γγ)  η  επιβολή  της  κύρωσης  της  προσωρινής  διακοπής  της
λειτουργίας  συγκεκριμένης  παραγωγικής  διαδικασίας  ή  τμήματος  ή  τμημάτων  της  επιχείρησης  ή
εκμετάλλευσης  κατ’  εφαρμογή  της  παρ.  1Β  του  άρθρου  24  του  ν.  3996/2011,  μέσα  σε  χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
Για  το  χρονικό  διάστημα  που  δεν  καλύπτεται  από  το  «Μητρώο  Παραβατών  Εταιρειών  Παροχής
Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»  οι  εταιρείες  παροχής  υπηρεσιών  καθαρισμού  φύλαξης
προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νομίμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Κριτήρια Επιλογής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας1 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  ήτοι  την  παροχή  υπηρεσιών
καθαριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού





Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  είναι   εγγεγραμμένοι  στο  οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.
Σε  περίπτωση ένωσης  οικονομικών  φορέων απαιτείται  να  καλύπτεται  η  καταλληλότητα της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας από όλα τα μέλη της Ένωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στο  Γραφείο  Προμηθειών  του  Γενικού
Νοσοκομείου Καστοριάς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση,
στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.
Με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν

    Yπεύθυνη δήλωση   για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν. 4412/16 εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.
4412/16 «Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  για  την  εφαρμογή  του  παρόντος  άρθρου,
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.»

    Yπεύθυνη  δήλωση   ότι  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της
σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

    Yπεύθυνη δήλωση   στην οποία:  
 να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης και

τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
 να δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
 να  δηλώνεται  ότι  παραιτείται  από  κάθε  δικαίωμα  αποζημίωσής  του  σχετικά  με

οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας

 Πλήρη  τεχνική  περιγραφή   στην  ελληνική  γλώσσα  του  αντικειμένου  της  προσφερόμενης
υπηρεσίας, σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα I

 Άδειες,  πιστοποιητικά,  βεβαιώσεις   κ.α.,  που  πιστοποιούν  αυτά  που  ζητούνται  στις  τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Iτης πρόσκλησης

 Την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα   σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος 
Δ  ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ   
 Οι  προσφερόμενες  τιμές  για  την  παροχή υπηρεσιών,  θα  δοθούν σε  ευρώ (EURO)  και  θα

αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, τόσο χωρίς ΦΠΑ, όσο και με τον αναλογούντα
ΦΠΑ.

 Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Τον  κωδικό  Παρατηρητηρίου  Τιμών  της  ΕΠΥ  είναι  υποχρεωτικό  να  αναγράφεται  στην
οικονομική προσφορά.  Προσφορές με τιμή υψηλότερη από την τιμή του παρατηρητηρίου
τιμών θα απορρίπτονται (Ν.3918/11 άρθρο 13 -Ν.4052/12, άρθρο 14, παρ. 7).  Σε περίπτωση
που  κάποια  υπηρεσία  δεν  παρακολουθείται  από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών,  αυτό  θα
δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.





Προσφορές που δεν δίνουν τις  τιμές  σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  μεταξύ  της  αναγραφόμενης  τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται 
Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής,  χωρίς  αυτό  να  προβλέπεται  από  την  πρόσκληση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα: 
Παραλαβή  των  φακέλων  και  αξιολόγηση  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικών  προσφορών  και
οικονομικών προσφορών. 

Το αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική Προσφορά)
επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου  η οποία δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες
και  ενσωματώνεται  στην  απόφαση κατακύρωσης  και  ακολούθως καλείται  εγγράφως ο μειοδότης,  να
υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ»

Ο ανάδοχος θα κληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν, να προσκομίσει σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

1. Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας (σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του).
2.  Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας (σε  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
του).
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ( να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του) ή Yπεύθυνη
δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α  του Ν. 4412/16 «Ως εκπρόσωπος του
οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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.»
4.   Αποδεικτικά  έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος (να  έχουν  εκδοθεί  έως  (30)  εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή τους).
5.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας  από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του προσωρινού αναδόχου ή ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου,
περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας..

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
επιτροπή αξιολόγησης.
Το αποτέλεσμα θα κατακυρωθεί  με  απόφαση του  Δ.Σ.  του Νοσοκομείου,  το οποίο  και  θα λάβει  την
απόφαση για υπογραφή σύμβασης, για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.
Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η  αναθέτουσα  αρχή
προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  δεκαπέντε  (15)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου. 





ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  θα  προσκομισθεί  εγγυητική  καλής  εκτέλεσής  της.  Το  ύψος  της
εγγυητικής θα ανέρχεται στο 4% της αξίας της σύμβασης χωρίς  ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τον συμβατικό χρόνο. 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα  αρχή με  ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της,  η  οποία εκδίδεται  μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης
σύμβασης.
Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς
αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,  στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3,
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ, εντός (60) εξήντα ημερών υπολογιζόμενων
από την  επόμενη  της  υποβολής  του  τιμολογίου  από  τον  ανάδοχο,  με  την  προσκόμιση  των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο.
 Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων
μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ανάδοχου, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο
χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή
των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των συμβατικών
υποχρεώσεων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
 Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 





β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Χάτσιος Γρηγόριος









ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Καστοριάς  θα  αναθέσει  τις  υπηρεσίες  καθαριότητας  μέρους  των  χώρων  που
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή πλην αργιών. Οι υπηρεσίες
προβλέπεται  πως  απαιτούν  30  εργατοώρες  που  θα  καλυφθούν  από  έξι  εργαζόμενους  με  τετράωρη
απασχόληση και ένα εργαζόμενο με εξάωρη απασχόληση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Αναλαμβάνει την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Καστοριάς και των φορέων ευθύνης του
(ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), για όλες τις ημέρες της  εβδομάδας  (και  Κυριακές  και  αργίες). Δεδομένου  ότι  οι  ζητούμενες
υπηρεσίες  είναι  συμπληρωματικές  στις  υπηρεσίες  του  υφιστάμενου  προσωπικού  καθαριότητας  του
Νοσοκομείου, το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών του προσωπικού του αναδόχου θα καθορισθεί σε συνεργασία
με το Νοσοκομείο και σύμφωνα με τις ανάγκες του. 

Αναλυτικά ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 207 του ν. 4820/2021, για 

το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Νοσοκομείο στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης που θα 
συναφθεί μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου. Δηλαδή :
αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-
κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της 
παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, 
από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,
αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά 
στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του 
άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή 
ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης 
ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής 
διάγνωσης.

2. Να τηρεί, σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών, τη νομοθεσία, τις κείμενες υγειονομικές και 
αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις διαδικασίες 
που τηρούνται σε αυτό.

3. Να καθαρίζει με επιμέλεια και προσοχή τους χώρους που θα του υποδειχθούν, διαθέτοντας το συνεργείο 
του καθημερινά με ομοιόμορφη καθαρή ενδυμασία (οι εργαζόμενοι στην μεταφορά μολυσματικών και μη
απορριμμάτων θα φέρουν διαφορετική ενδυμασία από τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην 
καθαριότητα, κατάλληλη για την ασφάλειά τους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να είναι 
υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου για την εξασφάλιση της καθαριότητας των παραπάνω χώρων για όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται σ' αυτές.

4. Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία, τις αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές 
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία-ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών 
Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές.

5. Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε
τρίτο.

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1212748
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1212748
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1212748&partId=1942451
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1188794
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1188794&partId=1906328
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1212748
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1212748&partId=1942451
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1217804
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1217804&partId=1955009




6. Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά, κλοπή και βλάβη που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή 
άλλες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα 
του προσωπικού του ή των εργασιών του.

7. Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές άριστο στο είδος του, άψογο 
από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο 
προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα 
ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό του Νοσοκομείου και τρίτους. 
Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας 
στην Ελλάδα.

8. Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα 
γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου. 

9. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και 
μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του.

10. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι ασφαλισμένο από αυτόν στο 
αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε 
εργαζόμενο του Αναδόχου να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος, 
υποχρεούμενου του Αναδόχου να εφοδιάζει το Νοσοκομείο με τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

11. Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στον χώρο που θα του δοθεί από το 
Νοσοκομείο για την φύλαξη των πραγμάτων και των υλικών του.

12. Να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή 
αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του 
έναντι του Νοσοκομείου.

13. Να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Προϊστάμενου Επιστασίας του Νοσοκομείου 
καθώς και της συσταθείσας τριμελούς επιτροπής εποπτείας καθαρισμού του Νοσοκομείου, σε κάθε θέμα 
που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι για την επίβλεψη και 
διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.

14. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, 
ασθένειες και κάθε είδους απουσίες του τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες) με σκοπό τον επαρκή 
καθαρισμό των χώρων όλο το εικοσιτετράωρο.

15. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε όλοι οι υπάλληλοι που απασχολεί να διαθέτουν 
βιβλιάριο υγείας καθώς και να έχουν εμβολιαστεί για τον ιό της Ηπατίτιδας Α και Β και Τετάνου. Το 
Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα απομάκρυνσης, άμεσα, των ατόμων που δε θα πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις. Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί, ορίζει γιατρό που θα εξετάζει τους υπαλλήλους του 
αναδόχου. 

16. Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην φέρνουν στη δουλειά ξένα άτομα ή συγγενικά του, 
τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία τους.

17. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που έχει πείρα στο αντικείμενο και να 
μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Νοσοκομείου.
Οι υπάλληλοί του δεν επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος 
φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα που τους έγιναν γνωστά 
λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.) Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και 
μετά το πέρας της συμβάσεως.

18. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για την ασθένειά τους και την αγωγή 
που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους. Επίσης δεν τους επιτρέπεται να ασκούν κριτική στις 
δραστηριότητες των γιατρών και του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου. Ακόμη δεν μπορούν να 
δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευμένη η συναναστροφή με τους 
ασθενείς, όπως και η προμήθεια φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π.

19. Να παρέχει τις στολές του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες πρέπει να είναι πάντα καθαρές και 
ευπρεπείς. 

20. Το  προσωπικό  που  θα  ασχολείται  με  τη  συλλογή  και  μεταφορά  των  μολυσματικών  –  τοξικών
απορριμμάτων – αποβλήτων πρέπει να διαθέτει τον εξής προστατευτικό εξοπλισμό:

 Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα
 Μάσκες προσώπου
 Γυαλιά
 Φόρμα προστασίας
 Βιομηχανικές ποδιές





 Ποδονάρια ή μπότες
 Χοντρά γάντια για εργάτες απορριμμάτων.
21. Η κατανομή  των εργατοωρών ανά  τμήμα  στο  Νοσοκομείο  θα γίνεται  σε  συνεννόηση  με  τα αρμόδια

όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
22. Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων που θα γίνεται

σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τον αναγκαίο εξοπλισμό (διπλά καρότσια κλπ.), ενώ τα υλικά

καθαρισμού θα δίνονται από το Νοσοκομείο
24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία γάντια.
25. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των υπηρεσιών του. Για το

λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει  στην προσφορά του ότι  αναλαμβάνει  την υποχρέωση να παρέχει τις
υπηρεσίες του συνεχώς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας προσωπικού.

26. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί
στο προσωπικό και  στις εγκαταστάσεις του  Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.

27. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή  εργασία
που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, και την
Ε.Ν.Λ.. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή
παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλεται από την Διοίκηση του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  οι κάτωθι
ποινικές ρήτρες:

28. Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί  στον ανάδοχο θα επιβάλλεται  ποινική
ρήτρα ίση με ποσοστό από 3% έως 10% της μηνιαίας αμοιβής του, και θα παρακρατείται. Το ανωτέρω
ποσοστό θα καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση του
Δ.Σ.  του  αυτοτελούς  Ν.Π.Δ.Δ.  με  το  οποίο  θα  συναφθεί  η  σχετική  σύμβαση.  Σε  κάθε  περίπτωση  το
Νοσοκομείο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

29. Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να υπάρχει έγκριση από
την Ε.Ν.Λ..

30. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για
την αποχώρησή τους από το Νοσοκομείο, µετά το τέλος της εργασίας τους.

31. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις
που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών στο χώρο ενός Νοσηλευτικού  Ιδρύματος,  ιδιαίτερα  στις
συνθήκες της πανδημίας covid.

32. Ο Επόπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση επίβλεψης του έργου και παρίσταται αντί του Αναδόχου :
 Να καταθέτει μηναίο υπογεγραμμένο πρόγραμμα απασχολούμενου προσωπικού του .
 Να  καταθέσει  τις  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας  μερικής  απασχολήσεως,  μαζί  με  τα  πιστοποιητικά

εμβολιασμού κατά της covid-19 και τα βιβλιάρια υγείας του καθενός.
 Σε περίπτωση αλλαγής προσωπικού ( λόγω ασθένειας – κτλ. ) να δηλώνεται έγκαιρα από τον ανάδοχο και

με πλήρη στοιχεία του αντικαταστάτη ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους όρους της
διακηρύξεως (και να είναι οπωσδήποτε εμβολιασμένος για την covid)

Τ  ΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τους  Κανονισμούς

Υγιεινής  και  Ασφάλειας  Ν.1568/85  που προβλέπονται από  το ισχύον εθνικό,  κοινοτικό και διεθνές
δίκαιο ή έχει ειδικά θεσπίσει  το Νοσοκομείο, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής  Πρακτικής και  να
προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ΙSO ELOT.

2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί  τους Κανονισμούς Υγιεινής και  Ασφάλειας, υποχρεούται  να
ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη
διάρκεια της Σύμβασης και  τα έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους  εν λόγω
Κανονισμούς.

3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν  τη
συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να διαθέσει  έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε χώρο παροχής

Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά, εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες
υγιεινής, ανάλογα με τη θέση εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα





κατατεθεί.
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του για

θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε  να
υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς
την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των  όρων υγιεινής και
ασφάλειας κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στο Νοσοκομείο για μονομερή
καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

4. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε
ατύχημα που τυχόν προκύψει.

5. Στο Νοσοκομείο θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δημόσιο
οργανισμό.  Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν  μόνο εφ' όσον έχουν  τα  απαραίτητα έγγραφα
παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο  εργοδότης μπορεί να ζητήσει  οποτεδήποτε οποιαδήποτε
πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον ανάδοχο. 

6. Η Διοίκηση του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον  ανάδοχο την απομάκρυνση
εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει  ότι δεν ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις  οδηγίες και τους κανόνες των
Νοσοκομείων. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία αξίωση για το λόγο αυτό από τα Νοσοκομεία.

7. Ο ανάδοχος και  το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο, οι  δε μισθοί και  αμοιβές τους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και  ασφαλιστική
νομοθεσία,  βαρύνουν  αποκλειστικά  τον  ανάδοχο, ο  οποίος  είναι ο  μόνος  υπεύθυνος έναντι αυτών με
τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και  έναντι  τρίτων εξ’ αφορμής των
σχέσεων αυτών.

8. Το προσωπικό που απασχολείται στους κοιτώνες είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα καθώς
και τη διαχείριση του καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού σε συνεργασία με το γραφείο ιματισμού του
νοσοκομείου.

9. Οι  βάρδιες  του  προσωπικού και οι  ώρες αναπληρωματικής  ανάπαυσης  (repo)  θα  εναλλάσσονται  με
τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας (κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο
Προϊστάμενο  Επιστασίας  του  Νοσοκομείου) για το προσωπικό του, το οποίο  θα  κοινοποιείται στον
εργοδότη. Το μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού καθαριότητας, στο  οποίο  θα  περιγράφεται
αναλυτικά  το ωράριο και  ο  χώρος  που  θα  απασχολείται  ο  κάθε  εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον
προϊστάμενο του Τμήματος Επιστασίας, το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. Επίσης
θα κατατίθεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το τμήμα στο οποίο
εργάζεται.

11. Το  προσωπικό  θα  είναι  μόνιμο για κάθε νοσηλευτικό  τμήμα  δεν  θα  μετακινείται  κατά  τη  διάρκεια της
βάρδιας και δεν θα εναλλάσσεται. Αλλαγές θα γίνονται μόνο μετά από ενημέρωση του Προϊστάμενου
του Γραφείου Επιστασίας και με τη σύμφωνη γνώμη αυτού.

12. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος από εκείνον  που
αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ο ανάδοχος στην υπηρεσία
του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:

 Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.
 Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
 Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
 Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο
13. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του προβλεπόμενου προγράμματος

του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ η Διοίκηση του Νοσοκομείου διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και
κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

14. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του
αναλαμβάνουν  την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά
λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους του Νοσοκομείου. Η παραπάνω
υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των ασθενών και γενικά κάθε





στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο ιατρικό απόρρητο.
15. Ο ανάδοχος και  το προσωπικό  του οφείλει  να  τηρεί  αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων για

την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο
ανάδοχος.

16. Σε περίπτωση προκληθείσης βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου, από  το
προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει  άμεσα τη
βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.

17. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε καθαρή
και ευπαρουσίαστη στολή.

18. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι  στολές
εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και
χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Διοίκησης  του
Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

19. Οι  στολές του προσωπικού πρέπει  να είναι  καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε εργαζόμενο πρέπει  να
διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα αναγράφουν την επωνυμία και  το
λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών εργασίας πρέπει να εγκριθεί από την Διοίκηση του
Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ώστε να μην ομοιάζει  με τον χρωματισμό των  στολών εργασίας του προσωπικού των
Νοσοκομείων.

ΥΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
1.Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται, τελούν υπό την έγκριση
του Προϊσταμένου Επιστασίας και Οικονομικού του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
2.  Τα  απαραίτητα  μηχανήματα  εξοπλισμός  (κάδοι  σφουγγαρίσματος  διπλού  συστήματος, σφουγγαρίστρες,
πανέτες με μικροϊνες, τρόλεϊ καθαριστριών με όλα τα συνοδευτικά εξαρτήματα κτλ) να είναι διαφορετικά:

 για  κάθε  Κλινική -  Τµήµα -  Εργαστήρια -  Μονάδες,  πτέρυγα  Διοίκησης  και  άλλων  Υπηρεσιών  και  να  μην
μεταφέρονται εκτός των τμημάτων για τα οποία προορίζονται. Σε περίπτωση αιτιολογημένης μεταφοράς θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο ανελκυστήρας ακαθάρτων.

 Ο παραπάνω χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός των χώρων να είναι μαρκαρισμένος  µε την ονομασία του
χώρου και την χρήση για την οποία προορίζεται.

 Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες χρήσης και τις αραιώσεις των
απορρυπαντικών και  απολυμαντικών διαλυμάτων που  χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται
εύχρηστοι δοσομετρητές για κάθε τρόλεϊ.

 Για  τους  θαλάμους  απομόνωσης  των  Κλινικών  να  χρησιμοποιείται  ξεχωριστός  εξοπλισμός και υλικά
καθαρισμού.

3.  Όλες οι  σακούλες  των απορριμμάτων  θα  αλλάζονται  και θα πετιούνται  χωρίς  να  χρησιμοποιούνται  για
δεύτερη φορά.
4. Σε  περίπτωση  που  νέες  μέθοδοι  και  τεχνικές  προκύψουν  για  καλύτερο  καθαρισμό  και  απολύμανση, ο
ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις βελτιωμένες μεθόδους και μέσα.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των  υλικών καθαριότητας και μεθόδων που
χρησιμοποιούν.

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Σε περίπτωση πλημμελούς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης ο ανάδοχος ενημερώνεται άμεσα
από τον εργοδότη και είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει άμεσα την υπηρεσία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις
ανάγκες του εργοδότη. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν  αποκαταστήσει τις πλημμελώς  εκτελεσθείσες
εργασίες άμεσα, τότε δεν καταβάλλεται αμοιβή για  αυτές. Περαιτέρω ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να
αναθέσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο  τις από τη σύμβαση προκαθορισμένες εργασίες καθαρισμού
και απολύμανσης, σε βάρος του ανάδοχου, όταν αυτός -  κατόπιν και γραπτής ειδοποίησης -  δεν εκπληρώσει
άμεσα  τις  υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη
σύμβαση, κηρύσσοντας των ανάδοχο έκπτωτο και να αξιώσει αποζημίωση.

Α  Π  Ο      Ζ      ΗΜ  Ι  Ω  Σ      Η   Ε      Κ     Μ  ΕΡ      Ο      Υ  Σ   Τ      Ο      Υ   Α  Ν  Α  Δ  Ο      Χ      Ο      Υ  
1. Ο ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση έναντι του κάθε Νοσοκομείου για κάθε φθορά και βλάβη που θα έχει
προκληθεί στο χώρο και στα αντικείμενα που χρησιμοποιεί και καθαρίζει πέρα από τη κανονική και  συνήθη
χρήση.





2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώνει πλήρως το Νοσοκομείο, τους υπαλλήλους του, και κάθε τρίτο
άτομο για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες. Ακόμη, να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν
από ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου σχετιζόμενη με τη παρούσα Σύμβαση. Το
ίδιο ισχύει για κάθε παράβαση που πηγάζει ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών που συντελέστηκαν ή
προκλήθηκαν σε σχέση με :
i. σωματικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες),
ii. και η οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκομείου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα στο προσωπικό του.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα  να  επιβάλλει  τις ποινικές  ρήτρες  που  προβλέπονται  από  τους  νόμους  που
διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύμβαση που θα υπογραφθεί με τον ανάδοχο.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
1.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να επισκεφτεί χώρους όπου ο  ανάδοχος
παρέχει υπηρεσίες στο αντικείμενο καθαριότητας Νοσοκομείων, για να έχει σαφή  εικόνα της παροχής
υπηρεσιών του. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνοδεύεται από μέλη της  Ε.Ν.Λ. και  δικαιούται να  πάρει
πληροφορίες από τους αποδέκτες των υπηρεσιών για το ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου
2.  Απαγορεύεται στον ανάδοχο η με οποιανδήποτε τρόπο εκχώρηση ή μεταβίβαση προς τρίτους  των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση
3. Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει να  προσαρμόζεται  στις  υποδείξεις  που  προκύπτουν  έπειτα  από ελέγχους είτε του
νοσοκομείου είτε από άλλους κρατικούς φορείς (π.χ. Σώμα Επιθεωρητών  Υπηρεσιών Υγείας και  Πρόνοιας,
Δ/νση Υγιεινής Περιφέρειας κ.τ.λ.)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (CHECKLIST)
• Ο μηνιαίος έλεγχος εκτελούμενων υπηρεσιών καθαρισμού της κάθε οργανικής μονάδας του νοσοκομείου, θα
γίνεται από τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων. Θα συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο ελέγχου και υγιεινής
και θα το στέλνουν στο email της ορισθείσας επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής εργασιών καθαριότητας
στο τέλος του 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 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 ή μέρους
αυτών μετά από εισήγηση  της  Επιτροπής,  η  Διοίκηση  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.

ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  
Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  υψηλού  επιπέδου  υπηρεσίες  καθαριότητας  και  απολύμανσης,
σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων όπως τεθούν  κατά  την  κατάρτιση  της  σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι στον καθημερινό καθαρισμό περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος
χώρος, εφόσον μετά τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος λερωθεί
ξανά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
2. Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
3. Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ





5. Πρώτα οι πιο καθαροί χώροι, δηλ. οι διάδρομοι και οι κοινόχρηστοι χώροι μετά οι θάλαμοι νοσηλείας και
τέλος οι θάλαμοι όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα ή πολυανθεκτικά μικρόβια (κόκκινος ή
πράσινος κύκλος στο κρεβάτι του ασθενή).
6. ΜΟΝΩΣΕΙΣ όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, θα πρέπει να καθαρίζονται
πριν από τους υπόλοιπους θαλάμους με ξεχωριστός εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού.
7.  ΣΕΙΡΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  Αποκομιδή  απορριμμάτων,  σκούπισμα  με  αντιστατικό  πανί,  υγρό  ξεσκόνισμα (με
προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα (σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.)
8. Σε κάθε θάλαμο χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 2 καθαρές προεμποτισμένες πανέτες και ο επαρκής αριθμός
προεμποτισμένων πανιών. Τα χρησιμοποιημένα πανιά & πανέτες δεν  ξαναχρησιμοποιούνται αλλά
απορρίπτονται σε ειδικούς περιέκτες (πχ δίχτυ)
9. Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
10. Όλα  τα  υλικά  (σφουγγαρίστρες,  πανέτες,  πανάκια)  παραλαμβάνονται  καθαρά  και  σε  περίπτωση φθοράς
αντικαθίστανται άμεσα.
11. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια), που χρησιμοποιούνται στα Κλειστά Τμήματα θα είναι
αποκλειστικά, θα διαφέρουν και θα πλένονται ξεχωριστά.
12.  Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή  μεγάλης
ποσότητας αίματος ή άλλων βιολογικών υγρών θα απορρίπτονται σε κίτρινο περιέκτη (π.χ. Υλικά Χειρουργείου,
Μαιευτηρίου κ.τ.λ.)
13. Στα κλινικά τμήματα τα πανάκια που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των γραφείων  ιατρών-
νοσηλευτικών στάσεων κλπ, θα είναι διαφορετικά από αυτά της καθημερινής καθαριότητας των θαλάμων.

1. ΚΑ      Θ      Η  Μ  ΕΡ      Ι  Ν  Ο      Σ         Κ      Α  Θ      Α  Ρ      Ι  Σ      Μ  Ο      Σ   εκτελείται και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, ιδίως δε σε :
1. Λουτρά
2. Τουαλέτες
3. Διάδρομοι.
4. Αίθουσες αναμονής – Κόμβοι τμημάτων
5. Γραφεία ,Σκάλες και ασανσέρ.
6. Κουζίνες Τµηµάτων
7. Ανάπαυση Προσωπικού.
8. Βεράντες
9. Περιβάλλοντα χώρο των εισόδων
10. Ψύκτες νερού

2. Επίσης, καθημερινός καθαρισμός απαιτείται εκτός των άλλων και στους εξής χώρους:

 Ψυγείων Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.
 Τους χώρους του Νεκροτομείου.
 Φυλακίων (κεντρική πύλη).
 Η  καθαριότητα  και  απολύμανση  των  χώρων  γίνεται  σύμφωνα  με  όσα  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά
αναφέρονται  παρακάτω, καθώς επίσης και  σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής  Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων  (Ε.Ν.Λ.)  όπως  θα  τεθούν  κατά  την  κατάρτιση  της  σύμβασης,  ειδικότερα  για χώρους ζωτικής
σημασίας για τον ασθενή, όπως οι θάλαμοι απομόνωσης, τα χειρουργεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, τα
εργαστήρια, η αποστείρωση κλπ.

1. ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ο θάλαμος πρέπει να καθαρίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, ώστε να µην κωλύονται  άλλες
δραστηριότητες  (γεύματα,  ιατρικές  επισκέψεις,  νοσηλεία,  επισκεπτήριο κλπ). Η καθαριότητα στους θαλάμους
γίνεται καθημερινά και ξεκινά με :
i. Αποκομιδή των απορριμμάτων.
ii. Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσεως που θα αλλάζει από θάλαμο σε θάλαμο.
Αν είναι πολλαπλών χρήσεων θα πρέπει να υπάρχει πλυντήριο-στεγνωτήριο για να  πλένονται και να
στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
iii. Υγρό ξεσκόνισμα του θαλάμου με προεμποτισμένα πανάκια το οποίο περιλαμβάνει το  ξεσκόνισμα σε:
τραπέζια, φωτιστικά τοίχου, καθίσματα, περβάζια, παράθυρα, πόρτες και  τα χερούλια τους, ντουλάπες και
τζάμια παραθύρων.





iv. Σφουγγάρισμα που εφαρμόζεται σ' όλα τα δάπεδα εκτός από μοκέτες και  παρκέτα. Το  σφουγγάρισμα θα
γίνεται με το σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες το οποίο είναι το  εξής:  Τοποθετείται στο κοντάρι η
προεμποτισμένη πανέτα. Το σφουγγάρισμα ξεκινάει  από το εσωτερικό του θαλάμου και προς τα έξω. Στο
τέλος η χρησιμοποιημένη πανέτα απορρίπτεται και τοποθετείται καθαρή στο κοντάρι για τον επόμενο θάλαμο.
Ο ελάχιστος αριθμός πανετών για ένα θάλαμο είναι δύο (2). Εάν χρειαστεί απολύμανση, τα πανάκια θα πρέπει
να είναι εμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα.
v. Τα πανάκια, οι πανέτες, οι σφουγγαρίστρες πλένονται καθημερινά σε πλυντήριο με τους εξής τρόπους: 1. Στους
90o C ή οπωσδήποτε >70o C ή 2. Στους 60o C με την προσθήκη Cl2 με απορρυπαντικό και στεγνώνονται. Πριν το
πλύσιμο  αφαιρούνται  τα  ξένα  σώματα  (τρίχες,  χνούδια  κτλ).  Οι  σφουγγαρίστρες  και  τα  πανάκια  των  WC
πλένονται σε χωριστό πλυντήριο ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό μετά το πέρας των πλύσεων είτε με τις πανέτες είτε
με τις σφουγγαρίστρες θα πραγματοποιείται μια κενή πλύση με χλώριο για τη μείωση του μικροβιακού φορτίου.
vi. Αν δηλωθεί μολυσματικό περιστατικό ή ασθενής µε ανοσοκαταστολή χρησιμοποιούνται ξεχωριστά υλικά σ'
αυτούς τους θαλάμους (σφουγγαρίστρα WC, πανάκια).
vii. Στους  διαδρόμους και  στις  μεγάλες  ανοικτές  επιφάνειες  µπορεί να  χρησιμοποιηθεί  µηχανή  ταυτόχρονου
σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος ή, εναλλακτικά, κοινή σφουγγαρίστρα, διαφορετικού χρώματος απ' αυτή
του WC, με σύστημα διπλού κουβά.

 Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά σε κάθε βάρδια και όποτε κριθεί απαραίτητο.
Καθαριότητα-απολύμανση νοσηλευτικών κλινών θα γίνεται  και μετά από εξιτήρια ασθενών.  Γενική
Καθαριότητα θαλάμων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, ή συχνότερα  εφ' όσον κριθεί
απαραίτητο από την προϊσταμένη ή από την Ε.Ν.Λ.. Η γενική καθαριότητα περιλαμβάνει  ανεξαιρέτως ότι
υπάρχει μέσα στο θάλαμο (νοσηλευτική κλίνη, κομοδίνο, τραπεζίδιο κ.τ.λ.)
Συχνή καθαριότητα κατά τη διάρκεια του 24ώρου στα πόμολα, χειρολαβές και στα κομβία  των
ανελκυστήρων που υπάρχουν στους κόμβους κάθε ορόφου.
Καθαριότητα τζαμιών τουλάχιστον 2 φορές μηνιαίως. Καθαριότητα καθισμάτων τουλάχιστον μία φορά 
μηνιαίως.

2. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
i. Αποκομιδή απορριμμάτων.
ii. Η καθαριότητα αρχίζει  από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα  ακάθαρτα σημεία
καθημερινά. Καθαρίζεται  πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι  καθρέπτες, οι  τοίχοι  γύρω από τον
νεροχύτη, καθαρίζεται η θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται.  Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και
απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.
Γίνεται  καθαριότητα αρχικά  στο νιπτήρα  με  προεμποτισμένα  με  απορρυπαντικό  πανάκια από το κίτρινο
κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με  προεμποτισμένα  με  απολυμαντικό  διάλυμα
πανάκια  από  το κίτρινο  κουβαδάκι.  Επαναλαμβάνεται η  ίδια  διαδικασία για  τη  λεκάνη  της  τουαλέτας  με  το
κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα
και  χρήση  πολλών  πανιών για:  τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη  χειροπετσετών-σαπουνοθήκη και τη  λεκάνη-κάδο
απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε  με  υλικά  (χαρτί,  χειροπετσέτες,  σαπούνι).  Ακολουθεί  σφουγγάρισμα  με
σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά
Συνοπτικά το σύστημα διπλού κουβά χρησιμοποιείται ως εξής: 
i. ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα. 
ii. ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.
Iii ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο. 
iv. ΧΡΗΣΗ:
v.  Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα (μπλε κάδος).
vi. Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος). 
Vii. Σφουγγάρισμα επιφάνειας.
viii. Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας. 
ix.  Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα.
x.  Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα 
 χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ





Ο γενικός καθαρισμός δωματίου μετά το εξιτήριο (ή ο μηνιαίος) πρέπει να γίνεται έγκαιρα, ώστε να έχει
ολοκληρωθεί πριν την εισαγωγή άλλου ασθενή.
Ακολουθούμενα β ή μ α τ α :
1.Ο  κινητός  εξοπλισμός  του  θαλάμου  (κρεβάτια,  κομοδίνα,  τραπεζίδια,  καρέκλες,  πολυθρόνα)  καθαρίζονται,
ξεπλένονται, απολυμαίνονται και μεταφέρονται εκτός θαλάμου.
2.Αποκομιδή απορριμμάτων
3.Αφαίρεση κουρτινών
4.Αφαίρεση παραβάν
5.Σκούπισμα µε αντιστατικό πανί μιας χρήσης. Απαγορεύεται η χρήση απλής οικιακής σκούπας.
6.Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των φωτιστικών τοίχου του θαλάμου και  του σιδηροδρόμου
των παραβάν.
7.Χρήση  προεμποτισμένων  πανιών  με  απορρυπαντικό.  Με  τη  χρήση  πανέτας καθαρίζουμε τους τοίχους από
πάνω προς τα κάτω και δίνουμε έμφαση στα σημεία  που έχουν περισσότερους ρύπους. Αλλάζουμε πανέτες
τακτικά.
8.Ξεπλένουμε με καθαρό νερό και τη χρήση πανέτας.
9. Χρήση προεμποτισμένων πανιών με απολυμαντικό. Διάλυση δισκίων χλωρίου (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό
περ. 1000 ppm/lt). Με τη χρήση πανέτας απολυμαίνουμε τους τοίχους από πάνω προς τα κάτω.
10. Απολυμαίνουμε τα φώτα και τον υπόλοιπο  εξοπλισμό που βρίσκεται στον τοίχο  χρησιμοποιώντας
προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό: Διάλυση  δισκίων  χλωρίου  (αραίωση:2 δισκία σε 3 lt νερό περ.
1000 ppm/lt) Απολυμαίνουμε επίσης το σιδηρόδρομο των παραβάν.
11.Καθαρισμός τζαμιών.
12.Καθαρισμός τηλεόρασης.
13.Καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση  των  υπόλοιπων  επιφανειών  του  θαλάμου  (ντουλάπες,  πόρτες WC  και
θαλάμου εσωτερικά – εξωτερικά) με προεμποτισμένα πανάκια με το αντίστοιχο προϊόν για κάθε εργασία.
14.Επανάληψη απολύμανσης του εξοπλισμού του θαλάμου και επανατοποθέτηση στο θάλαμο.

Τ      Ο      Υ  Α  ΛΕ      Τ      Ε  Σ  
Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά προς τα ακάθαρτα σημεία.
Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα µε υγρό ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται
η θήκη των χειροπετσετών.
Γίνεται καθαριότητα-ξέπλυμα-απολύμανση στους τοίχους με τη χρήση πανέτας.
Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.
Γίνεται  καθαριότητα  αρχικά  στο  νιπτήρα  με  προεμποτισμένα  πανάκια  με  απορρυπαντικό από το κίτρινο
κουβαδάκι – Ξέπλυμα.
Ακολουθεί απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό  διάλυμα (δισκία
χλωρίου) από το κίτρινο κουβαδάκι
Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι.

Συνοπτικά, απαιτείται καθαρισμός-ξέπλυμα-απολύμανση για ότι  υπάρχει  στην τουαλέτα  και χρήση πολλών
πανιών με τα αντίστοιχα διαλύματα για: τους τοίχους, το νιπτήρα-  μπαταρίες-θήκη  χειροπετσετών  -
σαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων- πιγκάλ.
Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά.

3. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόνι κλινικής)
Διενεργείται:
i. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί  μιας χρήσεως ή πλένεται  μετά από κάθε χρήση, εφ'  όσον είναι
πολλαπλών χρήσεων.
ii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων, τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων.
iii. Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές σακούλες, δεν αδειάζονται οι παλιές.
iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες.
v. Περιοδικά καθαρίζονται τα φωτιστικά εφόσον κριθεί απαραίτητο από  την  προϊσταμένη
του τµήµατος.
vi. Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά µε απορρυπαντικό. 
vii. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.





4. ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Γίνεται καθημερινά επισταμένη καθαριότητα του χώρου
 i. Αποκομιδή απορριμμάτων.
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια σε ότι υπάρχει στο χώρο. iv. Σφουγγάρισμα με
προεμποτισμένη πανέτα.

5. ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα γραφεία καθαρίζονται µια φορά την ημέρα.

i. Αποκομιδή απορριμμάτων.
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
iii. Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο
µε το ανάλογο μηχάνημα.
iv. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
v. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. vi. Τζάμια παραθύρων 2 φορές
μηνιαίως.

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Καθημερινά:
i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων 
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής: γραφεία, καρέκλες, πόμολα,
χειρολαβές, πάγκοι.
iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια..
v. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.
vi. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα.
vii. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C λόγω της  συχνής  χρήσης
καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο- διαδικασία με τους θαλάμους  των
ασθενών. Γενική καθαριότητα των  ιατρείων  πραγματοποιείται  κατόπιν συνεννόησης με την
προϊσταμένη.

1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Καθημερινά
i. Συχνή αποκομιδή απορριμμάτων
ii. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια. Ξεσκονίζονται τα εξής: γραφεία, καρέκλες, πόμολα,
χειρολαβές, πάγκοι.
iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια.
v. Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των αχρήστων.
vi. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένες με απολυμαντικό πανέτες.
vii. Τζάμια παραθύρων τακτικά 2 φορές μηνιαίως.

 Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Κατά τη διάρκεια και την επόμενη της
εφημερίας απαιτείται σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση κατόπιν υπόδειξης της Προϊσταμένης. Τα W.C.
λόγω της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με τον ίδιο τρόπο-διαδικασία με
τους  θαλάμους  των  ασθενών.  Γενική καθαριότητα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την
Προϊσταμένη. Όλοι οι  παραπάνω χώροι ανάλογα με την συχνότητα χρήσης τους καθαρίζονται και
περισσότερες από δύο φορές. Όταν κρίνεται από την Προϊσταμένη γίνεται γενικός καθαρισμός των ιατρείων.





8. ΜΟΝΑΔΕΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο εργασίας που θα καταθέσει η Ε.Ν.Λ.
Επιβάλλεται  η  ΑΜΕΣΗ  αποκομιδή  των  μολυσματικών  απορριμμάτων  από τους  ευαίσθητους χώρους (
Χειρουργεία- Μαιευτικά Γενικά, Αποστείρωση, ΜΕΘ) καθ' όλο το 24ωρο.

9. ΚΟΙΤΩΝΕΣ- WC
Α      π      ο      κ  ο  μ      ι  δ      ή     α  π      ο      ρρι  μ  μά      τ  ων  
i. Αφαίρεση του ακάθαρτου ιματισμού
ii. Στρώσιμο καθαρού ιματισμού
iii. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
iv. Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
v. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. 
vi. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.

10. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα ή αντιστατικό πανί.
Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού. Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς
το κλιμακοστάσιο, το περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά και
αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιμοποιείται η πινακίδα µε την ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Το
κλιμακοστάσιο  σφουγγαρίζεται  σε ώρες  µη  αιχμής  (06.00-08.00).  Ο γενικός καθαρισμός γίνεται  εβδομαδιαία
κάθε Σάββατο. Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (νέοι λεκέδες,
σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμήμα καθαρισμού και επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων.
Ανελκυστήρες
Σκούπισμα  µε  απορροφητική  σκούπα  του  δαπέδου και  των οδηγών ολισθήσεως των  θυρών των θαλάμων δύο
φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και το πάτωμα καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύμανσης
δύο φορές την ημέρα.
Οι διακόπτες λειτουργίας θα καθαρίζονται µε προεμποτισμένα σε απολυμαντικό πανάκια  τουλάχιστον 2
φορές σε κάθε βάρδια. Σε συνεργασία µε τις τεχνικές υπηρεσίες του Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ θα καθαρίζονται κάθε
τρίμηνο οι ψευδοροφές και τα φωτιστικά των θαλάμων.

11. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Καθαρίζονται τουλάχιστον  μία φορά την ημέρα και περισσότερες  από µία φορά στους  πολυσύχναστους
διαδρόμους. Οι ενημερωτικές πινακίδες να καθαρίζονται ανά 15ήµερο. Οι ψευδοροφές καθώς και τα φωτιστικά
σώματα να καθαρίζονται κάθε τρίμηνο σε συνεργασία
µε την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Οι υαλοπίνακες να καθαρίζονται εσωτερικά και  εξωτερικά µε την
χρήση του ανυψωτικού μηχανήματος ανά 15ήµερο.

12. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΙΘΡΙΑ
Καθαρίζονται καθημερινά όλοι  οι εξωτερικοί  χώροι των εισόδων συμπεριλαμβανομένων και  των πεζοδρομίων
αυτών. Γίνεται συχνή αποκομιδή απορριμμάτων. Απαιτείται συχνή καθαριότητα των κάδων. 

13.ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Τις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα και θα απολυμαίνονται.
Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για  την  εφαρμογή
συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών υγρών
θα δοθούν εγγράφως από την Ε.Ν.Λ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ:
1. Οι κάδοι νερού, μέσα και έξω, με διάλυμα χλωρίνης 2% και τοποθετούνται ανάποδα για να στεγνώσουν.
Όχι η σφουγγαρίστρα μέσα στον κάδο.
2. Καθαρίζονται καλά οι βάσεις των κάδων και τα τροχήλατα που περιέχουν τα υλικά καθαριότητας.
3. Καθαρίζονται οι χώροι που φυλάσσεται ο εξοπλισμός για την καθαριότητα.
4. Τα χοντρά γάντια πλένονται καλά και αφήνονται για να στεγνώσουν.
5. Τα γάντια μιας χρήσεως, μετά το τέλος της εργασίας πετιούνται στα μολυσματικά απορρίμματα.





6. Μετά την αφαίρεση των γαντιών, αμέσως μετά πλένονται τα χέρια.

Μ  Η  Χ      Α  Ν  Ι      Κ  Ο      Σ     Ε      Ξ  Ο      Π  Λ      Ι  Σ      Μ  Ο      Σ   (  ε      ν  δ  ε      ι  κτ      ι  κ      ά  )  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι  περιγραφόμενο εξοπλισμό. Το  Νοσοκομείο
δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του αναδόχου, εφόσον κριθεί  ότι  ο  εξοπλισμός  που  θα
χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.

I. Σκάλα ( τµχ.)
II. Τρόλεϊ καθαριστριών συμβατά με το σύστημα προεμποτισμένων πανιών γενικότερα (τροχήλατο καρότσι

με συρτάρια: ένα για κάθε κλινικό τμήμα και ένα για κάθε ομάδα ομοειδών υπηρεσιών).
III. Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι  λειτουργικός ο καθαρισμός με τις

προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια).
IV. Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος απορρόφησης

1800-2000  W,  να  διαθέτει  φίλτρα κατακράτησης και να  είναι  μικρής  εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει
εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες εργασίες

Επίσης  να διαθέτει  οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που κρίνεται  απαραίτητος για την διεκπεραίωση όλων των
παραπάνω εργασιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)
Ανάλογα µε τη χρήση του χώρου καθορίζεται η συχνότητα του καθαρισµού και της απολύµανσης,  όπως
φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Ανεξαρτήτως αυτών, σε κάθε περίπτωση, για κάθε  εργασία και κάθε
χώρο εργασίας καθορίζεται από το Νοσοκομείο ο χρόνος παροχής αυτής, καθώς επίσης και οι ώρες έναρξης και
λήξης αυτής. Οι εργασίες καθαρισµού γίνονται στα χρονικά διαστήματα που δεν εµποδίζεται η λειτουργία των
χώρων του Νοσοκοµείου.

Ε      ν  δ  ε      ι  κ  τι  κά ω  ρ  ά      ρι  α   κ  α      θ  α      ρι  σ  μο      ύ  :  

Κο      ι  ν  ό      χ  ρ  η      σ  τ  ο      ι     χ  ώ  ρ  ο      ι  :   Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 22:00.
Ν  ο      σ  η      λ  ε      υτι  κ  ά     τ  µ  ή  µα      τ  α     -     δ  ω  μ  ά      τι  α     ν  ο      σ  η      λ  ε      ί  α      ς  :   Καθημερινός καθαρισμός από 07:00 µέχρι 22:00. Απογευματινό
σκούπισμα - σφουγγάρισμα και αποκομιδή απορριµµάτων από 15:00 µέχρι 20:00.
Εξ      ω  τ  ε      ρι  κά   ι  α      τρ  ε      ί  α  :   Καθηµερινός καθαρισµός από 14:00 μέχρι µέχρι 16:00. 
Τ  µ      ή  µ      α     Ε      π  ε      ι  γ  ό      ν  τ  ων     Π  ε      ρι  σ  τ  α      τι  κώ  ν  :   Καθηµερινός καθαρισµός από 07:00 µέχρι 22:00. 
Δ      ι  α      γνω  σ  τι  κά   Ε      ρ  γ  α      σ  τ  ή      ρ  ι  α      :   Καθηµερινός καθαρισµός από 07:00 µέχρι 09:00 και 14:30 μέχρι 18:30.
Α      π      ο      γ  ε      υ  µα      τι  νή    α  π      ο      κ  οµ      ι  δ      ή     α      π  ο      ρρι  µ  µά      τ  ων   και  κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  Γ  ρ  α      φ      ε      ί  α  :   Καθηµερινές εργασίες από
07:00 µέχρι 11:00.
Χε      ιρ  ο      υρ  γ  ε      ί  α      :   Κάλυψη εκτάκτων αναγκών .
Α      π      ο  θή      κ  ε      ς  :   Καθηµερινά από 07:00 µέχρι 08:30. Ο καθαρισµός γίνεται παρουσία του αποθηκάριου και όχι εκτός
ωραρίου εργασίας για λόγους ασφαλείας.

Οι γενικοί καθαρισμοί  θα γίνονται  μηνιαία  κατόπιν  συνεννόησης  με  την  προϊσταμένη ή  τον  υπεύθυνο του
κάθε τμήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
1. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες εργασιών, Π.χ. σε ένα όροφο να  απαιτείται
καθαρισµός  θαλάµου, καθαρισµός  γραφείων,  καθαρισµός  κοινοχρήστων  χώρων κλ.π., είναι  προφανές ότι θα
πρέπει να γίνει συντονισµός και να εξασφαλιστεί η αλληλουχία εκτέλεσης των εργασιών.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει επόπτη καθαριότητας.

Σ      Υ  Χ      Ν  Ο      Τ      Η  Τ      Α   Ε      Κ  Τ  ΕΛ      Ε  Σ      Η  Σ   Ε      Ρ  Γ      Α  Σ      Ι  Ω      Ν     Κ      Α  Θ      Α  Ρ      Ι      Σ      Μ  Ο      Υ  

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων, 

θαλάµων ασθενών και W/C, υγρό ξεσκόνισμα
Καθημερινά τουλάχιστον 
μία φορά σε κάθε βάρδια





Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα
δαπέδων

Κάθε εβδομάδα

Κοινόχρηστα WC
2 φορές ανά βάρδια (πιο συχνά στα

Τ.Ε.Ι. και στα Τ.Ε.Π.)
Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα Μηνιαία

Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη Όταν κριθεί απαραίτητο

Αποκομιδή Απορριμμάτων

Καθημερινά, τουλάχιστον 
δύο φορές στην πρωινή βάρδια και 

μια φορά το απόγευμα, συχνότερα σε 
 Μονάδες, Εργαστήρια.

Καθαριότητα-απολύμανση θαλάμων ασθενών,
Μονάδων (ΜΕΘ-ΜΕΘ-ΚΔΧ), σφουγγάρισμα, 

αποκομιδή, απορριμμάτων

Καθημερινά δύο φορές το πρωί 
Και δύο φορές το απόγευμα και 

σε κάθε νέο ασθενή
Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ Καθημερινά

Εξωτερικοί χώροι εισόδων Καθημερινά
Κλινικές που λειτουργούν Καθημερινά

Χώροι που δεν λειτουργούν, Αύλειος χώρος
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του

Νοσοκομείου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1. Κατηρτζίδης Κυριάκος-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2. Χατζηαγοράκη Κρυστάλλω, ΤΟΜ. 2ου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
3. Χατζηζαφειρίου Σταυρούλα – ΤΕ Νοσηλευτικής

Το  πρόγραμμα  καθαριότητας  σε  κάθε  περίπτωση  θα  διαμορφωθεί  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  υπολογισμού
εργατοωρών όπου αναφέρονται οι χώροι που θα καθαρίζονται από τον ανάδοχο και κατόπιν συνενόησης με το
αρμόδιο τμήμα





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας χώρων του Νοσοκομείου 
Καστοριάς

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ: 6 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ):
Φ.Π.Α 24%:
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.):*

ΑΝΑ ΜΗΝΑ (ΣΥΝΟΛΟ/6 ΜΗΝΕΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)/ 
ΜΗΝΑ:
Φ.Π.Α 24%:
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)/ MHNA:

Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του N. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄/18.04.2013) όπως αυτό αντικατέστησε το Άρθρο 68 του N. 
3863 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών»:
1. Η εκάστοτε αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις 
οικείες διατάξεις, η οποία (αρχή) αναθέτει απευθείας ή προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης, υποχρεούται να ζητά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης 
(εργολάβοι) να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να 
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να 
υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού 
τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν 
στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι





ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Στοιχεία του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 Α΄ 115)

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (6ΜΗΝΕΣ)

Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο 
έργο (με ανάλυση):

Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση):

Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται 
οι εργαζόμενοι (περιγραφή):
Επισυνάπτεται ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ αυτής στο τέλος

Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού/άτομο

Ποσοστό (%) Ποσό σε ΕΥΡΩ (€)

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων (με ανάλυση):

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά (με ανάλυση):

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών (με ανάλυση):

Εργολαβικό κέρδος:

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις:

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ):

Φ.Π.Α.:

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.):

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις 
πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων (με ανάλυση):

Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα 
προϋπολογισθέντα ποσά (με ανάλυση):

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών (με ανάλυση):

Εργολαβικό κέρδος:

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις:

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ):

Φ.Π.Α.:

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.)/ ΜΗΝΑ:
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