
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  22-6-17 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 25928
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– Ενόψει λειτουργίας του ΤΕΠ  Μ.Υ. Αλεξάνδρας-

ΣΤΗΝ ΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αφορά την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας του ΤΕΠ Μ.Υ. Αλεξάνδρας , οι οποίες θα παρέχονται
ως εξής: 

Βάρδια Σύνολο ατόμων
Καθημερινές από 22.00 έως & 06.00  1 άτομο/βάρδια

Σαββατο-Κύριακα  και Αργίες
από 06.00 έως & 14.00  1 άτομο/βάρδια
από 14.00 έως & 22.00  1 άτομο/βάρδια
από 22.00 έως & 06.00  1 άτομο/βάρδια

Η αιτούμενη διάρκεια παροχής  των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε  τέσσερεις  (4) μήνες  ή έως
ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συνολική προϋπ/σα δαπάνη για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών : 24.000,00€ συμπ. 
ΦΠΑ  (19.354,84€ πλέον ΦΠΑ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφορά να σταλεί –λόγω του επείγοντος και ενόψει λειτουργίας του ΤΕΠ Μ.Υ. Αλεξάνδρας-
έως   27  Ιουνίου   ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  14:00 σε  κλειστό  φάκελο  στο  πρωτόκολλο  της
Υπηρεσίας, αναφέροντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και το είδος (τίτλο) της Πρόσκλησης,
και να έχει ισχύ 60  ημερών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μέσα σε διάστημα δύο μηνών, μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών

Οι εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση,
σύμφωνα με την οποία μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής, να δηλώνει ότι :

 Είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορά  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης   αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές κυρίας και
επικουρικής  ασφάλισης,  καθώς  και  ότι  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  του
υποχρεώσεις.

 Δεν  τελεί  σε  αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

 Τηρεί  όλους  τους  Ελληνικούς  Νόμους,  τους  σχετικούς  με  την  εργασία  (Εργατική  –
Ασφαλιστική Νομοθεσία). 



 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο             
 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.           
 Δεν  έχει  καταδικαστεί  για  αδίκημα  που  αφορά  την  επαγγελματική  του  διαγωγή  βάσει

απόφασης που έχει  ισχύ δεδικασμένου,  και  ότι  δεν  έχει  διαπράξει  βαρύ επαγγελματικό
παράπτωμα. 

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του
Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικά  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του  δραστηριότητας
εφόσον  ορίζεται  στην  πρόσκληση  ή  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης  ,  της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.  

 Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό .

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις   δύναται να ζητηθούν από τον
μειοδότη, από την Διοίκηση 1η Υ.ΠΕ Αττικής σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία. 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ:

Α. Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι αναμονής, γραφεία, διάδρομοι, σκάλες, κλιμακοστάσια – ανελκυστήρες,
κοινόχρηστα αποχωρητήρια).
1.  ΔΑΠΕΔΑ – δύο φορές  την ημέρα (πρωί  & απόγευμα για  Σ,  Κ.  Α.)  και  εκτάκτως  όποτε  απαιτηθεί  /
σκούπισμα  και  υγρό  σφουγγάρισμα  /  τεταρτοταγή  άλατα  αμμωνίου  1%  και  πλύσιμο  μοκετών  όταν
απαιτείται.
2.  ΤΟΙΧΟΙ – ανά εβδομάδα ή εκτάκτως /  υγρό τρίψιμο /  τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1% ή ανιονικά,
τασιενεργά και έλεγχος σοβατεπί για σκόνες και καθάρισμα εβδομαδιαίως.
3. ΕΠΙΠΛΑ – καθημερινά = ξεσκόνισμα, μηνιαίως = υγρό τρίψιμο / τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1% ή
ανιονικά τασιενεργά.
4.ΦΟΡΕΙΑ – ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ εβδομαδιαίως και όποτε άλλοτε χρειαστεί υγρό τρίψιμο
με τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1% ή ανιονικά τασιενεργά.
5. ΤΖΑΜΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ – εβδομαδιαίως / υγρό τρίψιμο / ανιονικά τασιενεργά και κρέμασμα – ξεκρέμασμα
κουρτινών όταν απαιτείται (τζάμια εσωτερικού χώρου).
6. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
α)  ΔΑΠΕΔΑ -  καθημερινά  (πρωί  και  απόγευμα)και  εκτάκτως  όποτε  απαιτηθεί  /  υγρό  σφουγγάρισμα  /
γλυοξάλη 1% και πολυεξανίδιο 1%
β) ΤΟΙΧΟΙ – καθημερινά (πρωί και απόγευμα) / υγρό τρίψιμο / αμφολύτες 1%
γ) ΣΙΦΩΝΙΑ - εβδομαδιαίως / ρίψη διαλύματος / χλώριο 1 δισκίο σε 100 ml νερού
δ) ΝΙΠΤΗΡΕΣ, ΛΟΥΤΗΡΕΣ - μία φορά την ημέρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρό τρίψιμο / χλώριο 1
δισκίο σε 1 λίτρο νερού
ε) ΛΕΚΑΝΕΣ - καθημερινά (πρωί και απόγευμα) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρό τρίψιμο / χλώριο 1
δισκίο σε μισό λίτρο νερού.
7. ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  ΣΤΑ ΔΑΠΕΔΑ όποτε επισημανθούν κάλυψη με πυκνό απολυμαντικό το οποίο
αφήνουμε να δράσει για 10’ και κατόπιν σκούπισμα και σφουγγάρισμα με άλλο απολυμαντικό / αμφολύτες
1%  για  10’ και  χλώριο  1  δισκίο  σε  100ml νερού.  Ισχύει  το  ίδιο  και  για  κηλίδες  αίματος  σε  ιατρεία,
εργαστήρια, θαλάμους, χειρουργεία. 
8.  ΠΑΝΙΑ,  ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ,  ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ –  μετά  από  κάθε  χρήση  /  βύθιση,  ξέβγαλμα,
στέγνωμα / χλώριο 1 δισκίο σε 10 λίτρα νερού.
9. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – μία φορά την εβδομάδα / τρίψιμο με απορρυπαντικό και νερό / μη
ιονικά  τασιενεργά  ή γλυοξάλη  1%.  Τα κλιματιστικά  μηχανήματα  δεν  απολυμαίνονται  με  απολυμαντικές
ουσίες διότι υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν τοξικοί ατμοί.

Β. Αποθήκες – αρχεία
1. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Θα γίνεται σκούπισμα και υγρό σφουγγάρισμα μία φορά την εβδομάδα 
με τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 1%. Επίσης ξεσκόνισμα των ραφιών μία φορά την εβδομάδα.
2. ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ισχύουν τα ίδια όμως η καθαριότητα
(συχνότητα, τρόπος κ.τ.λ.) θα γίνεται υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου της αποθήκης. Οι αποθήκες των
ειδών καθαριότητας (χώροι όπου φυλάσσονται τα καρότσια, εργαλεία και υλικά καθαρισμού) θα πρέπει να



καθαρίζονται τρεις φορές την εβδομάδα (μέρα παρά μέρα) και να απολυμαίνονται μία φορά την εβδομάδα.
Οι αποθήκες αυτές είναι χώροι που συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλό μολυσματικό φορτίο, διότι τα καρότσια
καθαρισμού μεταφέρονται σε όλους τους χώρους της Μονάδας.

Γ. Χώροι με αυξημένες απαιτήσεις καθαρισμού (ιατρεία , εργαστήρια). 
Ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στα 1-7 του Α. κεφαλαίου και συμπληρώνονται τα εξής :
1. ΠΑΓΚΟΙ – μία φορά την ημέρα (στη λήξη του ωραρίου λειτουργίας) και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί / υγρό
τρίψιμο / γλυοξάλη 1% ή ενώσεις χλωρίου .
2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – τα υλικά και η μέθοδος καθαριότητας εξαρτώνται από τις οδηγίες του κατασκευαστή ,
η δε καθαριότητα θα γίνεται μόνον κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο ιατρό του εργαστηρίου.

Δ.  Ακάλυπτοι  χώροι,  πεζοδρόμια,  εξωτερικά  περβάζια,  προαύλια,  φρεάτια,  φωταγωγοί,  στόμια
κλιματισμού, ζαρτινιέρες.
Α) Θα καθαρίζονται μία φορά ημερησίως με έκπλυση με πιεστικό νερού και μία φορά μηνιαίως με έκπλυση
με πιεστικό νερού και κατόπιν αμφολύτες 1%.
Β) Εβδομαδιαίο πλύσιμο στα πατάκια εισόδου.
Γ) Πότισμα λουλουδιών όποτε χρειαστεί.

Απαιτούμενος από τον ανάδοχο εξοπλισμός:
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει απορροφητικά πανιά διαφόρων χρωμάτων (μπλε, μπεζ, κίτρινο,

ροζ) τύπου vetex.
2. Σφουγγαράκια καθαρισμού αντιστοίχων χρωμάτων και διαφορετικού τύπου (μαλακό, μέτριο, 

σκληρό)
3. Σφουγγαρίστρες διαφόρων τύπων  και αντίστοιχα κοντάρια.
4. Σάρωθρα ξηρού καθαρισμού (κούπες) και αντίστοιχα κοντάρια.
5. Φαράσια
6. Καθαριστήρες περσίδων.
7. Υαλοκαθαριστήρες διαφόρων διαστάσεων με τα εξαρτήματά τους.
8. Ψεκαστήρες.
9. Γάντια οικιακού τύπου διαφόρων χρωμάτων.
10. Μικρούς κουβάδες χωρητικότητας έως 10 λίτρων.
11. Απορρυπαντικό  τοίχων  και  δαπέδων,  απορρυπαντικό  τζαμιών,  απορρυπαντικό  και  απολυμαντικό

ειδών υγιεινής, ενώσεις χλωρίου και χλώριο σε δισκία, σακούλες απορριμμάτων μαύρες μεγάλες και
μικρές, οι οποίες φέρουν απαραιτήτως ταινίες περίδεσης. Όλα τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά
θα  έχουν  ετικέτα  στην  οποία  θα  αναγράφεται  από  τον  κατασκευαστή  η  δραστική  ουσία  και  η
περιεκτικότητα  της  στο  διάλυμα.  Δεν  θα  χρησιμοποιούνται  απορρυπαντικά  με  την  επωνυμία
καλλυντικό δαπέδου.

12. Σύνθετο   καρότσι  καθαρισμού,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  για  ξεσκόνισμα  και  υγρό  τρίψιμο,  με
σκελετό  από  χρωμιωμένο  μέταλλο  το  οποίο  θα  διαθέτει  4  κουβάδες  με  τα  αντίστοιχα  πανιά
καθαρισμού,  δηλαδή  μπλε  κουβάς  και  μπλε  πανιά  για  τον  καθαρισμό  των  κρεβατιών,  πράσινος
κουβάς και μπεζ πανιά για τον καθαρισμό επίπλων, γραφείων, πορτών, κομοδίνων, κίτρινος κουβάς
και κίτρινα πανιά για τον καθαρισμό νιπτήρων και λουτήρων και κόκκινος κουβάς και ροζ πανιά για
τον καθαρισμό μόνο των λεκανών των αποχωρητηρίων. Το καρότσι θα διαθέτει επίσης δύο βάσεις
για  σακούλες  απορριμμάτων   με  καπάκι  (μπλε  και  κόκκινο)  μπλε  για  τα  κοινά  απορρίμματα
γραφείων  και  χώρων  αναμονής  και  κόκκινο  για  τα  μολυσματικά  απορρίμματα  αποχωρητηρίων,
ιατρείων, εργαστηρίων, θαλάμων και χειρουργείων. Στο καρότσι θα υπάρχουν ράφια για τα υλικά
καθαρισμού  (απορρυπαντικά  και  απολυμαντικά)  και  για  τα  χαρτιά  υγείας  τις  χειροπετσέτες,  το
σαπούνι και τις ανταλλακτικές σακούλες απορριμμάτων.

13. Διπλό τροχήλατο  καρότσι  σφουγγαρίσματος  με  βάση και  χερούλι  από χρωμιωμένο  μέταλλο,  το
οποίο θα διαθέτει δύο κουβάδες χωρητικότητας έως 25 λίτρων με πρόσθετη πρέσα στυψίματος. Στον
ένα κουβά θα υπάρχει το διάλυμα υλικού καθαριότητας και στον άλλο κουβά καθαρό νερό για το
ξέπλυμα της σφουγγαρίστρας.

14. Πινακίδες δαπέδου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ».
15. Ηλεκτρική  σκούπα  ισχύος  τουλάχιστον  1.200  Watt,  φίλτρο  κατακράτησης  στερεών  με

Νοσοκομειακές προδιαγραφές,  μήκος καλωδίου κατ’ ελάχιστο 10 μέτρων και τη μικρότερη δυνατή
εκπομπή θορύβου.



16. Πιεστικό  μηχάνημα  νερού  για  τον  καθαρισμό  επιφανειών  υπό  πίεση  όπως  εξωτερικοί  χώροι  ,
πεζοδρόμια, ράμπες, προαύλια, κλπ.

17. Μηχανή γυαλίσματος παρκετίνης δαπέδων. Είναι περιστροφική μηχανή υψηλής ταχύτητας για το
γυάλισμα δαπέδων.

18. Ηλεκτροκίνητες  μηχανές  πλύσης  δαπέδων.  Για  υγρό  καθαρισμό  και  στέγνωμα  δαπέδων.
Χρησιμοποιούνται σε μεγάλες επιφάνειες.

19. Τα  μηχανήματα  καθαρισμού  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  άριστη  κατάσταση  τόσο  από  άποψη
λειτουργίας όσο και από εμφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Σε περίπτωση βλάβης των
μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως ώστε η εκτέλεση του
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικών καθαριότητας η
Μονάδα είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατάλληλο χώρο αποθήκευσης.

Μέθοδοι Καθαρισμού και Απολύμανσης.
Ο επόπτης παρακολούθησης του παρεχόμενου έργου εκ μέρους του αναδόχου εργολάβου αλλά και ορισμένοι
αρμόδιοι για τον ίδιο σκοπό εκ μέρους της Μονάδας έχουν υποχρέωση να διασφαλίσουν ότι ο καθαρισμός
και η απολύμανση των χώρων του ΤΕΠ της Μονάδας Υγείας εκτελούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
οδηγιών ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος σε κάθε όροφο της Μονάδας Υγείας και σε εμφανή σημεία.

o Το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να φορά καθαρές και ιδίου χρώματος μπλούζες οι οποίες θα
έχουν μακριά μανίκια και μήκος μέχρι το γόνατο, θα διατηρούνται κουμπωμένες έως επάνω και δεν
θα  είναι  σκισμένες  ή  κακοποιημένες.  Θα φορά επίσης  γάντια  χονδρά οικιακού  τύπου διαφόρων
χρωμάτων (κόκκινα  για  λεκάνες  αποχωρητηρίων,  κίτρινα για  νιπτήρες  – λουτήρες  και  μπλε  για
έπιπλα, τα οποία θα φροντίζει να αλλάζει ανάλογα με το αντικείμενο καθαρισμού. Τα γάντια θα
πλένονται με ζεστό νερό και σαπούνι και θα στεγνώνονται πριν ξαναχρησιμοποιηθούν. Θα φορά
επίσης παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες.

o Το προσωπικό καθαριότητας απαγορεύεται να αγγίζει με τα γάντια οποιαδήποτε αντικείμενα άσχετα
με αυτά που καθαρίζει εκείνη τη στιγμή (πόμολα, τηλεφωνικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα
κ.λπ).

o Η  διαδικασία  καθαριότητας  και  απολύμανσης  συνίσταται  να  αρχίζει  πάντα  από  τον  λιγότερο
ακάθαρτο χώρο προς τον περισσότερο ακάθαρτο χώρο. Τα αποχωρητήρια πρέπει να καθαρίζονται
στο τέλος.

o Απαγορεύεται η χρήση ζεστού νερού στους κουβάδες σφουγγαρίσματος.
o Απαγορεύεται  η  ανάμιξη  απορρυπαντικού  και  απολυμαντικού  στον  ίδιο  κουβά  (πχ  καθαριστικό

δαπέδου και χλωρίνη). Η δράση του ενός εξουδετερώνει την δράση του άλλου.
o Στον ένα κουβά θα υπάρχει διάλυμα απορρυπαντικού και στον άλλο καθαρό νερό. Η σφουγγαρίστρα

θα εμβαπτίζεται στον κουβά με το απορρυπαντικό, θα γίνεται το σφουγγάρισμα και θα εμβαπτίζεται
στον κουβά με το καθαρό νερό και θα ξεπλένεται. Κατόπιν θα γίνεται επανάληψη της διαδικασίας.
Το νερό και το διάλυμα απορρυπαντικού θα αλλάζονται για τον καθαρισμό άλλου χώρου

o Μετά  το  σφουγγάρισμα  θα  τοποθετείται  στο  δάπεδο  η  πινακίδα  με  την  ένδειξη  «ΠΡΟΣΟΧΗ
ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΤΩΜΑ»

o Απαγορεύεται η ξηρή σάρωση (με σκούπες) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Μονάδας Υγείας
(εκτός από τα λεβητοστάσια). Η σάρωση θα γίνεται μόνο με ηλεκτρική σκούπα η οποία θα είναι
Νοσοκομειακών προδιαγραφών.

o Πρώτα γίνεται καθαρισμός μετά ξέπλυμα – στέγνωμα και τέλος απολύμανση. Έτσι εξασφαλίζεται η
άμεση  προσέγγιση  απολυμαντικού  και  μικροοργανισμών  μέσω  της  σωστής  απορρύπανσης.  Το
βασικό  πρόβλημα  στη  διαδικασία  της  απολύμανσης  είναι  η  πλήρης  αντίληψη  του  φαινομένου,
δηλαδή  ποιους  μικροοργανισμούς  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε  και  υπό  ποιες  συνθήκες
δραστηριοποιούνται (πρέπει να γνωρίζουμε την ανθεκτικότητα του μικροοργανισμού) και αυτό θα
υποδειχθεί μόνον από τους ειδικούς μικροβιολόγους ιατρούς.

o Δεν συστήνονται οι  φαινόλες – φορμαλδεϋδη για απολύμανση χώρων, οι ενώσεις χλωρίου – ιωδίου
και τα άλατα αμμωνίου για μεταλλικές επιφάνειες και η εναλλαγή απολυμαντικών ουσιών εφόσον
έχει χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο απολυμαντικό υλικό (για την επιφάνεια και το είδος των ρύπων).

o Οι  σφουγγαρίστρες,  τα  πανιά  και  τα  γάντια  θα  καθαρίζονται  πάντα  μετά  την  χρήση  τους.  Θα
πλένονται  με  ζεστό  νερό και  απορρυπαντικό  ,  θα  ξεπλένονται  καλά,  θα  βυθίζονται  σε  διάλυμα
χλωρίνης 5% και θα στεγνώνονται. Δεν θα διατηρούνται ποτέ υγρά.



o Θα τηρείται σχολαστικά η χρήση των διαφορετικού χρώματος πανιών και γαντιών για τον καθαρισμό
διαφορετικών  χώρων και αντικειμένων. Οι σφουγγαρίστρες θα είναι επίσης διαφορετικού χρώματος
ή αν είναι του ιδίου τα κοντάρια θα είναι διαφορετικού χρώματος ή μαρκαρισμένα. Απαγορεύεται ο
καθαρισμός των ιατρείων, εργαστηρίων, αποχωρητηρίων, χώρων αναμονής κλπ με τα ίδια πανιά και
τις ίδιες σφουγγαρίστρες.

o Όλα τα υλικά καθαριότητας (σφουγγαρίστρες, πανιά ) θα ανανεώνονται από τον ανάδοχο εργολάβο
υποχρεωτικά κάθε εβδομάδα ή το αργότερο κάθε δέκα ημέρες. Η ανανέωση θα γίνεται συχνότερα αν
αυτό απαιτηθεί.

o Τα καρότσια καθαριότητας και οι κουβάδες θα διατηρούνται πάντα καθαρά.
o Απαγορεύεται  η  αποθήκευση  των  καροτσιών   καθαριότητας  σε  εισόδους  κλιμακοστασίων  και

εξόδους κινδύνου, σε αποχωρητήρια και προθαλάμους αυτών. Πρέπει να φυλάσσονται όπως και τα
υλικά καθαριότητας σε χώρους που έχουν ορισθεί ειδικά για την αποθήκευσή τους.

o Το προσωπικό καθαριότητας είναι  υποχρεωμένο να πλένει  τα χέρια του μετά από κάθε εργασία
καθαριότητας,  μετά  τη  χρήση  του  αποχωρητηρίου,  πριν  από  φαγητό  ή  ποτό  και  αφού  έχουν
διαχειριστεί απορρίμματα οποιουδήποτε τύπου.

o Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να έχει εμβολιασθεί για ηπατίτιδα Β και τέτανο. Θα πρέπει να
παρακολουθείται  από  τον  εκάστοτε  ανάδοχο  για  την  τήρηση  των  αναμνηστικών  δόσεων  των
εμβολίων.

o Τα  Μικροβιολογικά  Εργαστήρια  θα  διαθέτουν  μόνιμα  το  ίδιο  προσωπικό  καθαριότητας  με
καθορισμένους αντικαταστάτες.

o Τα απορρίμματα θα συλλέγονται κατά βάση δύο φορές την ημέρα δηλαδή πρωί και απόγευμα αλλά
και όποτε άλλοτε απαιτηθεί. Το προσωπικό  καθαριότητας θα πρέπει να συλλέγει τα κοινά αστικού
τύπου χαρακτήρα απορρίμματα σε μαύρες σακούλες  που θα φέρουν ταινίες περίδεσης και  θα τα
μεταφέρει  στο  χώρο  αποκομιδής  με  ειδικό  τροχήλατο  κλειστό  καρότσι  το  οποίο  θα  διαθέτει  η
Μονάδα  Υγείας.  Τα  μολυσματικού  και  μολυσματικού-τοξικού   χαρακτήρα  επικίνδυνα  ιατρικά
απόβλητα θα τοποθετούνται σε σακούλες κίτρινου και κόκκινου χρώματος αντίστοιχα (τις οποίες θα
διαθέτει η Μονάδα Ϋγείας), οι οποίες θα δένονται από το προσωπικό της Μονάδας. Για αυτού του
είδους τα απόβλητα το προσωπικό καθαριότητας θα έχει την υποχρέωση μόνο να τα μεταφέρει στο
σημείο  αποθήκευσης  το  οποίο   θα  τους  έχει  υποδειχθεί.  Η  μεταφορά  θα  γίνεται  με  το  ειδικό
τροχήλατο  κλειστό  καρότσι.  Το  προσωπικό  καθαριότητας  απαγορεύεται  να  ανοίγει  τις  δεμένες
σακούλες των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, να μεταγγίζει το περιεχόμενο ή να τοποθετεί άλλου
χαρακτήρα απορρίμματα σε αυτές.

o Τα καροτσάκια μεταφοράς απορριμμάτων θα πλένονται από το προσωπικό καθαριότητας κάθε ημέρα
με νερό υπό πίεση και  απορρυπαντικό και  θα απολυμαίνονται  με διάλυμα χλωρίου.  Τα καλάθια
απορριμμάτων στα ιατρεία, εργαστήρια και στους θαλάμους θα πλένονται και θα απολυμαίνονται
μια φορά την ημέρα. Τα καλάθια απορριμμάτων  στους χώρους αναμονής θα πλένονται κάθε δεύτερη
ημέρα και θα απολυμαίνονται δύο φορές την εβδομάδα. Τα καρότσια καθαριότητας  θα πλένονται
και απολυμαίνονται τρεις φορές την εβδομάδα (μέρα παρά μέρα), οι δε ρόδες τους κάθε μέρα.

o Οι ψύκτες των διαδρόμων θα πρέπει να πλένονται καθημερινά με απορρυπαντικό και μια φορά την
εβδομάδα με απολυμαντικό.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

1. Καθημερινοί Καθαρισμοί:
o Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων με ουδέτερα καθαριστικά και με ειδικό αντισηπτικό.
o Άδειασμα των καλαθιών αχρήστων και τοποθέτηση σακούλας (καθάρισμα των καλαθιών εξωτερικά),

συγκέντρωση απορριμμάτων και μεταφορά τους  στους κάδους απορριμμάτων.
o Άδειασμα και πλύσιμο των σταχτοδοχείων μα απολυμασμένο ύφασμα.
o Καθάρισμα επιφανειών από αποτυπώματα χεριών, από τις πόρτες, τζάμια, συσκευές τηλεφώνου, Η/Υ και

αριθμομηχανών.
o Ξεσκόνισα, ξαράχνιασμα του χώρου και των διακοσμητικών ειδών.
o Καθάρισμα νιπτήρων και απολύμανσή τους , καθάρισμα – γυάλισμα καθρεπτών και αφαίρεση αλάτων

νερού από τις σωληνώσεις χρωμίου και τις βρύσες.



o Σαπούνισμα και απολύμανση πλακιδίων χώρων υγιεινής.
o Σφουγγάρισμα  δαπέδου  χώρων  υγιεινής  με  ουδέτερο  καθαριστικό  και  με  απολυμαντικό  υγρό  (όχι

χλώριο).
o Πλύσιμο νεροχύτη και λεκάνης τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά (και τα καπάκια της τουαλέτας) και

απολύμανση με ειδικό υγρό και υδροχλωρικό οξύ (τις λεκάνες της τουαλέτας).
o Αντικατάσταση πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων και πλύσιμό τους εφόσον χρειάζεται.
o Τοποθέτηση στο WC, χαρτιών υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιού νιπτήρων.

Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι
επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φορές βραχυχρόνια και
μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των κτιρίων.
Η διάλυση των παρασκευαζομένων διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισμού που θα κάνουν οι
καθαριστές να είναι σύμφωνα με οδηγίες της εταιρείας παρασκευής προϊόντων.
Οι ανελκυστήρες  που θα χρησιμοποιούνται  για τη μεταφορά των απορριμμάτων πρέπει  να διατηρούνται
πάντα καθαροί.
Οι  σάκοι  συλλογής  απορριμμάτων αφού γεμίσουν  μέχρι  τα  ¾ πριν  μεταφερθούν  θα  δένονται  καλά.  Αν
κάποιος  σάκος έχει  διαρροή υγρών,  θα τοποθετείται  σε δεύτερο,  που κι  αυτός θα δένεται  με πλαστικό
σφιγκτήρα.
Οι σάκοι συλλογής απορριμμάτων δεν θα επαναχρησιμοποιούνται αλλά κάθε φορά θα αντικαθίστανται με
καθαρούς.
Τα απολυμαντικά δεν αναμιγνύονται  ποτέ  με άλλα απορρυπαντικά γιατί  χάνουν  την απολυμαντική τους
δράση. Επίσης κάνουν χημικές ενώσεις και αναθυμιάσεις.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
•  Τα υλικά καθαριότητας (υγρά-σκόνες) που θα χρησιμοποιούνται θα φέρουν αριθμό καταχώρησης από το
Γ.Χ.Κ.,  ενώ  τα  απολυμαντικά  χώρου  θα  φέρουν  Άδεια  Κυκλοφορίας  από  τον  Ε.Ο.Φ.  Τα  διπλά  υλικά
καθαρισμού (υλικά καθαριότητας-απολυμαντικά χώρου) θα φέρουν αριθμό καταχώρησης από το Γ.Χ.Κ. και
Άδεια Κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ.
•  Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα υλικά καθαριότητας που εισάγονται από την Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικό κυκλοφορίας.
• Τα μέσα και υλικά καθαριότητας και υγιεινής, δηλαδή σφουγγαρίστρες, σκούπες, δοχεία σφουγγαρίστρας,
πανιά καθαριότητας, υγρό χλώριο, υγρό δαπέδου, σκόνη καθαρισμού μαρμάρων, υγρό καθαρισμού τζαμιών,
υγρό απολυμαντικό, υδροχλωρικό οξύ, σακούλες  σκουπιδιών, σακούλες καλαθιών αχρήστων κ.λ.π. θα τα
χορηγεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ στο προσωπικό του.
• Από τα ανωτέρω υλικά καθαριότητος εξαιρούνται τα χαρτιά υγείας, οι χειροπετσέτες και το υγρό σαπούνι
που θα διατίθενται μέσω της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
•  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτει  όλα  τα  αναγκαία  μηχανήματα  και  σκεύη  ως  και  σάκους
απορριμμάτων.
• Τα μηχανήματα και σκεύη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας. Επίσης να
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισμού που θα είναι αποδεδειγμένα πρώτης ποιότητας.
•  Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει αμέσως
ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου είναι απρόσκοπτη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο ανάδοχος είναι  αποκλειστικός  υπεύθυνος για  την  πρόσληψη,  μισθοδοσία,  ασφάλιση  και  για  τις

πάσης φύσεως παροχές προς το προσωπικό, χωρίς η 1η Υ.ΠΕ.  να ευθύνεται καθόλου.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί στο προσληφθέν και

απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό, κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού, εφόσον το ατύχημα
αποδίδεται σε δική του υπαιτιότητα. Αν το ατύχημα αποδίδεται σε υπαιτιότητα της 1ης ΥΠΕ, η 1η ΥΠΕ είναι
υπεύθυνη αστικά και ποινικά ως προς οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του αναδόχου ή
της 1ης ΥΠΕ ή οποιουδήποτε τρίτου.

Ο ανάδοχος επίσης υποχρεώνεται όπως σε περίπτωση απεργίας, επίσχεσης εργασίας ή και κατά την
διάρκεια των αδειών του προσωπικού του να μη διακόψει την σωστή εκτέλεση του έργου, το οποίο πρέπει σε
κάθε περίπτωση να εκτελείται κανονικά και άψογα.

Ο προσφερθείς ως άνω αριθμός ατόμων είναι ο ελάχιστος και ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί την
καθαριότητα σε άριστη κατάσταση, με όσο απαιτείται αριθμό μηχανημάτων και προσωπικού, έστω και πλέον
από τους αριθμούς που αναφέρονται στην προσφορά χωρίς πρόσθετη αξίωσή του γι’ αυτό.



Η ενδυμασία του προσωπικού του αναδόχου θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητος και
χρώματος ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της έγκρισης της 1ης Υ.ΠΕ.  

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αποκαταστήσει  κάθε  είδους  ζημιά  ή  βλάβη  που  θα  προκληθεί  στο
προσωπικό,  στις  εγκαταστάσεις  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,  εφόσον  αυτή  οφείλεται  σε  υπαιτιότητα  των
υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας. 

 Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  δεν  μπορεί  να  μεταβιβάσει  ή  να  εκχωρήσει  αρμοδιότητες  και  υποχρεώσεις  του,  που
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, συνεργείο ή εταιρεία. 
Οι εργασίες του συνεργείου θα ελέγχονται (καθημερινά) και θα παραλαμβάνονται από αρμόδια επιτροπή
έλεγχου και παραλαβής ειδών και υπηρεσιών. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία λίστα με τα ονόματα που θα αναλάβουν την
καθαριότητα του κτηρίου καθώς επίσης και τα κατάλληλα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία θα προκύπτει
ότι τα παραπάνω άτομα είναι ασφαλισμένα.
Δεν θα παραβρίσκεται στην υπηρεσία κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο προ, κατά και  μετά τη διάρκεια
εργασιών του συνεργείου.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα
πρόσκληση διακόπτεται.
Ο συμμετέχων  στο  διαγωνισμό υποχρεούται  να  επισκεφτεί  την  ΜΥ Αλεξάνδρας στην  οποία  καλείται  να
παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες και τότε μόνο δύναται να υποβάλει την προσφορά συμμετοχής του στην
παρούσα πρόσκληση. Για την απόδειξη αυτού καλείται να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

Οι  εταιρείες ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ  να σημειώσουν στη προσφορά τους:
α) σελίδα παρατηρητηρίου και τιμή (εφόσον υπάρχει το είδος που προσφέρουν)
β) αν δεν υπάρχει αντίστοιχο του προσφερομένου είδους στο παρατηρητήριο, θα το γράψουν  οπωσδήποτε
στην προσφορά τους (υπ΄ ευθύνη τους).
ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται υπ’όψιν.

                                                                  Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
    

 

                                                     ΧΡΥΣΑΝΘΗ  ΚΙΣΚΗΡΑ 
                    

  


