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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 40/2018
Σμ 401 ΓΝΑ/Γναθείμ Πνμιδεεζχκ έπμκηαξ οπυρδ:
α. Σμ Νμιμεεηζηυ Γζάηαβια 721/70 «Πενί Οζημκμιζηήξ Μενίικδξ ηαζ
Λμβζζηζημφ ηςκ Δ.Γ». (ΦΔΚ 251Α‟/70)
α. Σμ Ν.1400/73 «Πενί ηςκ Καηαζηάζεςκ ηςκ Αλζςιαηζηχκ ηςκ Δκυπθςκ
Γοκάιεςκ».
β. Σμ Ν.3863/10 «Πενί Νέμο Αζθαθζζηζημφ οζηήιαημξ ηαζ οκαθχκ
Γζαηάλεςκ, Ροειίζεςκ ζηζξ Δνβαζζαηέξ πέζεζξ». (ΦΔΚ 115Α‟/15-7-10).
δ.
Σμ Ν.4144/13 «Πενί Ακηζιεηχπζζδξ ηαζ Παναααηζηυηδηαξ ζηδκ
Κμζκςκζηή Αζθάθζζδ ηαζ ζηδκ Αβμνά Δνβαζίαξ ηαζ Λμζπέξ Γζαηάλεζξ Ανιμδζυηδηαξ
Τπμονβείμο Δνβαζίαξ». (ΦΔΚ 88Α‟).
ε. Σμ Ν.4412/16 «Πενί Γδιμζίςκ οιαάζεςκ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ
Τπδνεζζχκ (ΦΔΚ 147Α‟/8-8-16)». (Πνμζανιμβή ζηζξ Οδδβίεξ 2014/24/ΔΔ ηαζ
2014/25/ΔΔ).
ζη. Σδκ απυθαζδ 158/2016 (ΦΔΚ 3698/Β/16-11-16) «Έβηνζζδ
Σοπμπμζδιέκμο Δκηφπμο Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ (ΣΤΔΓ) ημο άνενμο 79 παν.4 ημο
Ν.4412/16. (ΦΔΚ 147Α‟).
γ.
Σμ Ν.4387/16 «φζηδια ημζκςκζηήξ αζθάθεζαξ, Μεηαννφειζζδ
αζθαθζζηζημφ – ζοκηαλζμδμηζημφ οζηήιαημξ (ΦΔΚ 85/12.5.16)».
δ. Σδκ Γζαηαβή ημο πδιαηζζιμφ ιε Φ.600.163/450/190066/.1193/20 Νμε
15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2μ «Πενί Γζεκένβεζαξ Πνυπεζνςκ Μεζμδμηζηχκ Γζαβςκζζιχκ έςξ ηδκ
εουδςζδ ημο Γδιμζίμο Γζαβςκζζιμφ».

Γηαθεξύηηεη
1.
Πνυπεζνμ Μεζμδμηζηυ Γζαβςκζζιυ ιε εκζθνάβζζηεξ πνμζθμνέξ, βζα ηδκ
ακαηήνολδ ακαδυπμο πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ηηζνζαηχκ
εβηαηαζηάζεςκ ημο ηναημπέδμο «Τπηβμο Μπέθθζα Γδιδηνίμο» ηαζ ηςκ
ζοκαημθμφεςκ ηηζνίςκ ημο ηναημπέδμο «Ιθπμο Βανφηδ», ζφιθςκα ιε ημ
Πανάνηδια «Β» ηδξ πανμφζδξ, ιε πξνϋπνινγηζκό 74.400,00€, βζα ημ πνμκζηυ
δζάζηδια απυ Σξίηε 14 Απγνύζηνπ 2018 έωο θαη Σξίηε 4 επηεκβξίνπ 2018, θαη
γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ είθνζη δπν (22) εκεξώλ.
2.
Ο δζαβςκζζιυξ εα δζεκενβδεεί ηδκ 08 Απγνύζηνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε
θαη ώξα 09.00 π.κ. ζημ 401 ΓΝΑ/Γν. Πνμιδεεζχκ, εκχπζμκ ηδξ μνζζεείζδξ βζα ημ
ζημπυ αοηυ επζηνμπήξ. Οζ πνμζθμνέξ εα ηαηαηίεεκηαζ ζηδκ Γναιιαηεία ημο 401
ΓΝΑ, πνμηεζιέκμο κα πνςημημθθδεμφκ. Πνμζθμνέξ πμο εα ηαηαηεεμφκ ιεηά ηδκ
08 Απγνύζηνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 08.00 π.κ., δεκ εα βίκμκηαζ
απμδεηηέξ.
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3.
Η Τπδνεζία δζαηδνεί ημ δζηαίςια ηνμπμπμίδζδξ ηςκ υνςκ ημο
δζαβςκζζιμφ ηαηυπζκ ακάνηδζδξ ζηδκ ζζημζεθίδα "www.army.gr'' ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ/
ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ. Απμηεθεί οπμπνέςζδ ηςκ εκδζαθενμιέκςκ υπςξ εκδιενχκμκηαζ
ιέζς αοηήξ βζα ηοπυκ ηνμπμπμζήζεζξ.
4.
Σμ πθήνεξ ζχια ηδξ Γζαηήνολδξ ημο Γζαβςκζζιμφ, είκαζ δζαεέζζιμ ζηζξ
ζζημζεθίδεξ ημο Γεκζημφ Δπζηεθείμο ηναημφ (www.army.gr), ημο ΓΙΑΤΓΔΙΑ
(www.diavgeia.gov.gr) ηαζ ημο ΚΗΜΓΗ (www.promitheus.gov.gr).
5.
Οζ Γεκζημί νμζ (Πανάνηδια «Α»), Δζδζημί νμζ (Πανάνηδια «Β») ηαζ
Πίκαηαξ Γζηαζμθμβδηζηχκ (Πανάνηδια «Γ») ηδξ πανμφζαξ ηαεμνίγμοκ ηζξ
οπμπνεχζεζξ ηαζ απαζηήζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζημκ Γζαβςκζζιυ ηαζ απμηεθμφκ
ακεθαζηζημφξ υνμοξ βζα ηδκ ζοιιεημπή ζηδκ δζεκένβεζα ημο εκ θυβμο Γζαβςκζζιμφ.
6.
Κνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ εεζπίγεηαζ ε ρακειόηεξε ηηκή εξγαηνώξαο,
ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζδξ .
7.
Συπμξ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ: 401ΓΝΑ/Γν. Πνμιδεεζχκ, μδυξ Π.
Κακεθθμπμφθμο, ανζειυξ 1, ΣΚ 115 25 Παπάβμο, Αεήκα, Σδθ: 2107494070 ηαζ
2107494057, FAX:210 7494185.
8.
Υεζνζζηήξ Θέιαημξ: Αθπζαξ (ΤΓ) Νζηυθαμξ Ιαηνμφ, Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ
ηδθ. 210 749-4074.

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Τπηβμξ Πακαβζχηδξ Σάημξ
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» Γεκζημί νμζ Γζαβςκζζιμφ
«Β» Δζδζημί νμζ Γζαβςκζζιμφ-Πνμδζαβναθέξ
«Γ» Πίκαηαξ Γζηαζμθμβδηζηχκ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΟΤ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ANAΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1ν
Αληηθείκελν Γηαγωληζκνύ
Ακηζηείιεκμ ημο πνυπεζνμο δζαβςκζζιμφ είκαζ δ ακαηήνολδ ακαδυπμο
πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο ηναημπέδμο
«Τπηβμο Μπέθθζα Γδιδηνίμο» ηαζ ηςκ οκαημθμφεςκ Κηζνίςκ ημο ηναημπέδμο
«Ιθάνπμο Βανφηδ», υπςξ ειθακίγμκηαζ ζημ Πανάνηδια «Β» βζα ηζξ ακάβηεξ ημο
Νμζμημιείμο, ζοκμθζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 74.400€ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ΦΠΑ
24% ηαζ ηναηήζεςκ 14,22032%. Η δζεκένβεζα εα βίκεζ ζφιθςκα ιε ημκ Ν.4412/2016,
ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ παιδθυηενδ ηζιή ενβαημχναξ, ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 8
ημο πανυκημξ ηαζ ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4412/2016 ηαζ ιε αάζδ
ηδκ Σεπκζηή Πενζβναθή ημο 401 ΓΝΑ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο
Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζημ δζαβςκζζιυ, έπμοκ:
α.

Σα θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα (διεδαπά ή αθθμδαπά).

α.

Δκχζεζξ πνμιδεεοηχκ πμο οπμαάθμοκ ημζκή πνμζθμνά.

β.

οκεηαζνζζιμί.

δ.

Κμζκμπναλίεξ πνμιδεεοηχκ.
ΑΡΘΡΟ 3ν
Καηάξηηζε θαη Τπνβνιή Πξνζθνξώλ

1.
Οζ πνμζθμνέξ ζοκηάζζμκηαζ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, ζφιθςκα ιε ηα
μνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά ηαζ οπμαάθθμκηαζ ή απμζηέθθμκηαζ απυ ημοξ
εκδζαθενυιεκμοξ, ζηδκ Τπδνεζία πμο δζελάβεζ ημκ δζαβςκζζιυ, έβηαζνα ηαζ ιέπνζ ηδκ
διενμιδκία ηαζ ηδκ χνα δζελαβςβήξ ημο, ιέζα ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, ζε δφμ (2)
ακηίηοπα (πνςηυηοπμ ηζ ακηίβναθμ).
2.
ημ ελςηενζηυ ιένμξ ημο θαηέθμο ηάεε πνμζθμνάξ πνέπεζ κα
ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ:
α.

Η θέλδ «ΠΡΟΦΟΡΑ».

α.

Ο ηίηθμξ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ πμο δζεκενβεί ημκ δζαβςκζζιυ.

./.
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β.
δ.
δζαβςκζζιμφ.
ε.

Ο ανζειυξ ηδξ δζαηήνολδξ.
Η διενμιδκία ηαηάεεζδξ ηςκ πνμζθμνχκ & δζεκένβεζαξ ημο
Σα ζημζπεία ημο απμζημθέα.

3.
Μέζα ζημ θάηεθμ ηδξ πνμζθμνάξ ημπμεεημφκηαζ υθα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ
πνμζθμνά ζημζπεία ηαζ εζδζηυηενα ηα ελήξ (ζε λεπςνζζημφξ ζθναβζζιέκμοξ
θαηέθμοξ) :
α.
Σα ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ παναζηαηζηά, απυ ημοξ βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ
υνμοξ (οπεφεοκεξ δδθχζεζξ), ηαηά ημ ζηάδζμ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ, πμο
ημπμεεημφκηαζ ζε θάηεθμ ιε έκδεζλδ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ». ημ
Πανάνηδια „‟Γ‟‟ ακαθένεηαζ εκδεζηηζηυξ πίκαηαξ ηςκ απαζημοιέκςκ δζηαζμθμβδηζηχκ
πμο πνέπεζ κα ηαηαηεεμφκ.
α.
Σα ΣΔΥΝΙΚΑ ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ (π.π. πζζημπμζδηζηά,
PROSPECTUS, ηεπκζηά θοθθάδζα, η.ά., γδημφιεκα απυ ημοξ βεκζημφξ ηαζ εζδζημφξ
υνμοξ ηαζ απυ ηδκ ηεπκζηή πνμδζαβναθή ή πνμδζαβναθή ηδξ δζαηήνολδξ),
ημπμεεημφκηαζ ζε πςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ιέζα ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ιε ηδκ
έκδεζλδ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πενίπηςζδ πμο ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζημζπεία ηδξ
πνμζθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ, θυβς ημο ιεβάθμο υβημο, κα ημπμεεηδεμφκ ζημκ
ηονίςξ θάηεθμ, ηυηε αοηά ζοζηεοάγμκηαζ ζδζαίηενα ηαζ αημθμοεμφκ ημκ ηονίςξ
θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηαζ ηζξ θμζπέξ εκδείλεζξ ημο
ηονίςξ θαηέθμο.
β.
TA OIKONOMIKA ζημζπεία επί πμζκή απμννίρεςξ ημπμεεημφκηαζ ζε
πςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, επίζδξ ιέζα ζημκ ηονίςξ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οζ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ πμο είκαζ αζοκήεζζηα
παιδθέξ, άκεο αζηζμθυβδζδξ, εα απμννίπημκηαζ ιε αάζδ ημ Άνενμ 88 ημο Ν.4412/16.
4.
Οζ θάηεθμζ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ
πνμζθμνάξ εα θένμοκ ηαζ ηζξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο.

ηαζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

5.
ε πενίπηςζδ ζοκ οπμαμθήξ ιε ηδκ πνμζθμνά ζημζπείςκ ηαζ
πθδνμθμνζχκ ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα δ βκςζημπμίδζδ ηςκ μπμίςκ ζημοξ ζοκ
δζαβςκζγυιεκμοξ εα έεζβε ηα έκκμια ζοιθένμκηά ημοξ, ηυηε μ πνμζθένςκ μθείθεζ κα
ζδιεζχκεζ επ‟ αοηχκ ηδκ έκδεζλδ «πθδνμθμνίεξ ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα». ε
ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα δφκαηαζ κα θαιαάκμοκ βκχζδ αοηχκ ηςκ πθδνμθμνζχκ μζ
ζοκ δζαβςκζγυιεκμζ. Η έκκμζα ηδξ πθδνμθμνίαξ ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα αθμνά
ιυκμκ ηδκ πνμζηαζία ημο απμννήημο πμο ηαθφπηεζ ηεπκζηά ή ειπμνζηά γδηήιαηα ηδξ
επζπείνδζδξ ημο εκδζαθενμιέκμο.
7.

Οζ πνμζθμνέξ πνέπεζ:

α.
Να ιδκ έπμοκ λοζίιαηα, ζαδζίιαηα, οπμζδιεζχζεζξ ή οζηενυβναθα,
ιεζμζηίπζα, πανειαμθέξ, ηεκά, ζοβημπέξ, ζοκηιήζεζξ, πνμζεήηεξ, δζμνεχζεζξ η.ά.,
πμο ιπμνμφκ κα εέζμοκ ζε αιθζαμθία υνμοξ, ηζιέξ ή ηδκ ηαοηυηδηα ηςκ
πνμιδεεοηχκ.
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α.
ανζειδηζηά.
β.

Να ακαβνάθμοκ ηζξ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ ηαεανά, μθμβνάθςξ ηαζ
Να είκαζ ζαθείξ ηαζ πθήνεζξ.
ΆΡΘΡΟ 4ν
Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ

1.
Οζ πνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ ενβμθάαμοξ, απυ ηδκ επμιέκδ
ηδξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, βζα πνμκζηυ δζάζηδια δχδεηα (12) ιδκχκ,
ζφιθςκα ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζημ άνενμ 97 παν. 4 ημο Ν.4412/2016.
2.
Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ αοημφ πμο ακαθένεηαζ
παναπάκς, απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ.
ΆΡΘΡΟ 5ν
Αληηπξνζθνξέο
ημκ δζαβςκζζιυ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ακηζπνμζθμνέξ. ε πενίπηςζδ οπμαμθήξ
ημοξ απμννίπημκηαζ, ςξ απανάδεηηεξ.
ΆΡΘΡΟ 6ν
Πξνζόληα θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
ζμζ απυ ημοξ δζηαζμφιεκμοξ ζοιιεημπήξ θάαμοκ ιένμξ ζημ δζαβςκζζιυ,
πνέπεζ κα πνμζημιίζμοκ, ζημ θάηεθμ “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ”, ηα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ
ζημζπεία, βζα ηάεε πενίπηςζδ υπςξ αοηά ακαβνάθμκηαζ ζημ Πανάνηδια «Γ».
ΑΡΘΡΟ 7ν
Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ
1.
Η Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ Γζαβςκζζιμφ πνμααίκεζ ζηδκ έκανλδ ηδξ
δζαδζηαζίαξ απoζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ
απυ ηδκ δζαηήνολδ.
2.
Η απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ βίκεηαζ δδιυζζα απυ ηδκ Δπζηνμπή
Γζεκένβεζαξ ζηζξ 08 Απγνύζηνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09.00 π.κ.
Πνμζθμνέξ πμο οπμαάθθμκηαζ ζηδκ Δπζηνμπή ιεηά ηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ
απμζθνάβζζδξ δεκ απμζθναβίγμκηαζ, αθθά παναδίδμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία βζα
επζζηνμθή, ςξ εηπνυεεζιεξ. Οζ δζηαζμφιεκμζ πμο πανεονίζημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία
απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, θαιαάκμοκ βκχζδ ηςκ ζοιιεηαζπυκηςκ ζημ
δζαβςκζζιυ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ζημζπείςκ ηςκ πνμζθμνχκ πμο
ηαηαηέεδηακ.
3.

Η απμζθνάβζζδ βίκεηαζ ιε ηδκ παναηάης δζαδζηαζία:

α.
ημοξ
θαηέθμοξ
«Γζηαζμθμβδηζηά
οιιεημπήξ»,
«Σεπκζηή
Πνμζθμνά» ηαζ «Οζημκμιζηή Πνμζθμνά» βίκεηαζ δζάηνδζδ υθςκ ηςκ θφθθςκ πμο
απανηίγμοκ αοηά εθυζμκ δ Τπδνεζία δζαεέηεζ ηαηάθθδθμ πνμξ ημφημ ιδπάκδια,
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άθθςξ ιμκμβνάθμκηαζ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζηδκ μζημκμιζηή πνμζθμνά βίκεηαζ
δζάηνδζδ ιε ζθναβζζιέκμ ημκ θάηεθμ ζημκ μπμίμ πενζέπεηαζ. Δπεζδή μνζζιέκεξ
θμνέξ θυβς ιεβέεμοξ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ δ δζάηνδζδ δεκ είκαζ εθζηηή, μζ
θάηεθμζ ιμκμβνάθμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα επζηνμπή ηαζ βίκεηαζ ζδζαίηενδ ικεία ζημ
πναηηζηυ απμζθνάβζζδξ. Η δζάηνδζδ εα πενζθαιαάκεζ ημκ ανζειυ ηδξ δζαηήνολδξ, ημ
ηεθεοηαίμ ζημζπείμ ημο έημοξ έηδμζήξ ηδξ ηαζ ηδκ διενμιδκία απμζθνάβζζδξ ηαζ
παναθααήξ ηςκ πνμζθμνχκ ηςκ δζαβςκζζιχκ (π.π 295 9-17-11-99).
α.
Απμζθναβίγμκηαζ μζ θάηεθμζ ηςκ «Γζηαζμθμβδηζηχκ οιιεημπήξ» ηαζ
«Σεπκζηήξ πνμζθμνάξ» ηαζ ιμκμβνάθμκηαζ απυ ηδκ επζηνμπή δ πνχηδ ηαζ δ
ηεθεοηαία ζεθίδα ηδξ πνμζθμνάξ ή ηςκ ηιδιάηςκ αοηήξ. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ
αλζμθυβδζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ, ηαζ
πνμηνίκμκηαζ ή υπζ μζ ζοιιεηέπμοζεξ εηαζνείεξ ζημ άκμζβια ηςκ Οζημκμιζηχκ
Πνμζθμνχκ
β.
Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ ηςκ εηαζνεζχκ πμο
πνμηνίεδηακ, απμζθναβίγμκηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ θμζπχκ
ζημζπείςκ, ηδκ ίδζα διένα ηαζ χνα.
δ.
Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ βζα υζεξ πνμζθμνέξ δεκ
ηνίεδηακ, ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ, απμδεηηέξ, δεκ
απμζθναβίγμκηαζ αθθά επζζηνέθμκηαζ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, ζθναβζζιέκμζ απυ ηδκ
Τπδνεζία (401 ΓΝΑ / Γν. Πνμιδεεζχκ).
ΑΡΘΡΟ 8ν
Αμηνιόγεζε Οηθνλνκηθώλ Πξνζθνξώλ
1. Η επζθμβή ιεζμδυηδ εα βίκεζ ιε ηνζηήνζμ ηδ παιδθυηενδ ηζιή ενβαημχναξ
ηδξ ηάεε μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ εηαζνεζχκ .
2.
Η Οζημκμιζηή πνμζθμνά ηςκ δζαβςκζγμιέκςκ εα οπμαθδεεί ιε ηδ
ζοκμθζηή ηζιή ημο ένβμο (ηαεανή αλία ζοκ ΦΠΑ 24%) δ μπμία εα ακαβνάθεηαζ δε
μθμβνάθςξ ηαζ ανζειδηζηχξ ηαεχξ ηαζ δ αηνζαήξ πνμκζηή πενίμδμξ ηδκ μπμία εα
αθμνά.
3.
Οζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ εα πνέπεζ κα δίδμκηαζ ζε εονχ. Πνμζθμνέξ πμο
δεκ δίκμοκ ηζξ ηζιέξ ζε εονχ ή πμο ηαεμνίγμοκ ζπέζδ εονχ πνμξ λέκμ κυιζζια, εα
απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
4.
Η ακαβναθή ηδξ ηζιήξ ζε εονχ, εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε δφμ ή ηαζ
πενζζζυηενα δεηαδζηά ρδθία (άκεο μνίμο), εθυζμκ πνδζζιμπμζείηαζ ζε εκδζάιεζμοξ
οπμθμβζζιμφξ. Σμ βεκζηυ ζφκμθμ κα ζηνμββοθμπμζείηαζ ζε δομ δεηαδζηά ρδθία πνμξ
ηα άκς εάκ ημ ηνίημ δεηαδζηυ ρδθίμ είκαζ ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο πέκηε ηαζ πνμξ ηα
ηάης εάκ είκαζ ιζηνυηενμ ημο πέκηε, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα πθδνμφκηαζ μζ
δεζιεοηζημφ υνμζ ηδξ Δεκζηήξ οθθμβζηήξ φιααζδξ Δνβαζίαξ.
5.
Πνμζθμνέξ πμο εέημοκ υνμ ακαπνμζανιμβήξ ηδξ ηζιήξ απμννίπημκηαζ
ςξ απανάδεηηεξ.
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6.
Δάκ ζημ δζαβςκζζιυ μζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ είκαζ οπεναμθζηά παιδθέξ εα
ελεηάγμκηαζ θεπημιενχξ, πνζκ ηδκ έηδμζδ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ, ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 88 ημο Ν.4412/2016 ηαζ ακ δεκ αζηζμθμβμφκηαζ επανηχξ, εα απμννίπημκηαζ.
7.
Η Τπδνεζία δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ
ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ πνμζθενμιέκςκ ηζιχκ, μζ δε ενβμθάαμζ
οπμπνεμφκηαζ κα πανέπμοκ αοηά. ε πενίπηςζδ άνκδζδξ απμννίπημκηαζ.
8.
ε πενίπηςζδ φπανλδξ ζζυηζιςκ ή ζζμδφκαιςκ πνμζθμνχκ, ζζπφμοκ ηα
μνζγυιεκα ζηδκ παν.1 ημο άνενμο 90 ημο Ν.4412/16.
ΆΡΘΡΟ 9ν
Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξωζεο
1.
Μεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 103 ημο
Ν.4412/2016, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ,
εκηυξ πνμεεζιίαξ είημζζ (20) διενχκ απυ ηδ ζπεηζηή εζδμπμίδζδ πμο ημο
απμζηέθθεηαζ δθεηηνμκζηά, οπμαάθθεζ ζε θάηεθμ ιε ζήιακζδ «Γζηαζμθμβδηζηά
Καηαηφνςζδξ», ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ακαθένμκηαζ
ηαηςηένς. Σα εκ θυβς δζηαζμθμβδηζηά πνμζημιίγμκηαζ απυ ημκ πνμζθένμκηα, εκηυξ
ηνζχκ (3) ενβαζίιςκ διενχκ απυ ηδκ δθεηηνμκζηή οπμαμθή ημοξ ηαζ ζε έκηοπδ
ιμνθή ζηδκ Τπδνεζία πμο δζεκενβεί ημ δζαβςκζζιυ. Δζδζηυηενα, οπμαάθθμκηαζ:
α. Σα πνμαθεπυιεκα -ηαηά πενίπηςζδ ηαζ ακαθυβςξ ηδξ κμιζηήξ
ιμνθήξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα- επζηαζνμπμζδιέκα κμιζιμπμζδηζηά έββναθα, απυ ηα
μπμία εα πνμηφπημοκ ιε ζαθήκεζα:
(1)
ηζ ημ/ηα θοζζηυ/ά πνυζςπμ/α πμο κμιζιμπμζείηαζ/μφκηαζ
ακάθμβα ηδξ κμιζηήξ ιμνθήξ ηδξ οπμβνάθεζ/μοκ Τ/Γ ηαζ ηα θμζπά έββναθα ηδξ
οπμααθθυιεκδξ πνμζθμνάξ, δεζιεφεζ/μοκ ιε ηδκ οπμβναθή ημο/ημοξ ημκ μζημκμιζηυ
θμνέα ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ. Αοηυ εα πζζημπμζείηαζ ιε ημ ηαηαζηαζζηυ ηδξ εηαζνείαξ, ΦΔΚ εηπνμζχπδζδξ, έηενμ παναζηαηζηυ εηπνμζχπδζδξ,
ακηίζημζπδ πνάλδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηθπ.
(2)
Tμ/ηα θοζζηυ/ά πνυζςπμ/α πμο θένεζ/μοκ ηδκ ζδζυηδηα
ημο ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ μνβάκμο ημο εκ θυβς
μζημκμιζημφ θμνέα ή έπεζ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε
αοηυ ηαζ βζα ημ/ηα μπμίμ/α απαζηείηαζ δ ζοκ οπμαμθή απμζπάζιαημξ πμζκζημφ
ιδηνχμο ή ζζμδφκαιμο εββνάθμο, υπςξ ακαθοηζηά πενζβνάθεηαζ ζε πανάβναθμ α.
(1) ηαηςηένς (θ.π ΦΔΚ πμο αθμνμφκ ηδ δζαπείνζζδ, ηα υνβακα δζμίηδζδξ,
ζοιθςκδηζηυ ζφζηαζδξ μζημκμιζημφ θμνέα, ηςδζημπμζδιέκμ ηαηαζηαηζηυ, ηθπ)
α. Σα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά ημο άνενμο 80 ημο Ν.4412/2016,
ηαηά πενίπηςζδ. Ακαθοηζηυηενα:
(1)
Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο
ηνζιήκμο πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς δθεηηνμκζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ
ή, εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμο εββνάθμο πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή
δζμζηδηζηή ανπή ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ
εβηαηεζηδιέκμξ μ εκ θυβς μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ υηζ δεκ
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οπάνπεζ ζε αάνμξ ημο ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ βζα έκακ απυ ημοξ
αηυθμοεμοξ θυβμοξ :
(α)

οιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή
μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2008/841/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ
24δξ Οηηςανίμο 2008, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο μνβακςιέκμο εβηθήιαημξ(ΔΔ L
300 ηδξ 11.11.2008 ζ.42).
(α)
Γςνμδμηία, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ
ζφιααζδξ πενί ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ δζαθεμνάξ ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ
ηςκ Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-ιεθχκ ηδξ Έκςζδξ (ΔΔ C 195 ηδξ
25.6.1997, ζ. 1) ηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ
2003/568/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 22αξ Ιμοθίμο 2003, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ
δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα (ΔΔ L 192 ηδξ 31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ ηαζ υπςξ
μνίγεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ή ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο μζημκμιζημφ θμνέα.
(β)
Απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ
ζφιααζδξ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ
Δονςπασηχκ Κμζκμηήηςκ (ΔΔ C 316 ηδξ 27.11.1995, ζ. 48), δ μπμία ηονχεδηε ιε ημ
κ. 2803/2000 (Α' 48).
(δ)
Σνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα
ιε ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ 3
ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 13δξ Ιμοκίμο 2002, βζα
ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 164 ηδξ 22.6.2002, ζ. 3) ή δεζηή
αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ εβηθήιαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ
άνενμ 4 αοηήξ.
(ε)
Νμιζιμπμίδζδ
εζυδςκ
απυ
πανάκμιεξ
δναζηδνζυηδηεξ ή πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ
άνενμ 1 ηδξ Οδδβίαξ 2005/60/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο
ηδξ 26δξ Οηηςανίμο 2005, ζπεηζηά ιε ηδκ πνυθδρδ ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο
πνδιαημπζζηςηζημφ ζοζηήιαημξ βζα ηδ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ
δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 309 ηδξ 25.11.2005,
ζ. 15), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ κ. 3691/2008 (Α' 166).
(ζη) Παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ
ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοιάηςκ ηδξ,
ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔΤ ημο
οιαμοθίμο (ΔΔ L 101 ηδξ 15.4.2011, ζ. 1), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή
κμιμεεζία ιε ημ κ. 4198/2013 (Α' 215).
(2)
Πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα ηαηά
πενίπηςζδ ανπή, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ έπεζ αεεηήζεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ
ημο υζμκ αθμνά ηδκ ηαηααμθή θυνςκ ή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαζ αοηυ
έπεζ δζαπζζηςεεί απυ δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή απυθαζδ ιε ηεθεζίδζηδ ηαζ δεζιεοηζηή
ζζπφ, ζφιθςκα ιε δζαηάλεζξ ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ ή ηδκ εεκζηή
κμιμεεζία.
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(3)
Πζζημπμζδηζηυ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ,
έηδμζδξ ημο ηεθεοηαίμο ελαιήκμο, πνζκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ςξ άκς
δθεηηνμκζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ πμο κα πζζημπμζεί υηζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δεκ
ηεθεί οπυ πηχπεοζδ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ
ή ηεθεί οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ δζηαζηήνζμ ή έπεζ
οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ ή έπεζ ακαζηείθεζ ηζξ
επζπεζνδιαηζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ ή εάκ ανίζηεηαζ ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ
ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία, πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ
δζαηάλεζξ κυιμο.
(4)
Καηαζηαηζηυ ηδξ εηαζνείαξ ημ μπμίμ εα πνμζδζμνίγεζ
ημοξ ζημπμφξ ηδξ εηαζνείαξ.
(5)
Πζζημπμζδηζηυ/αεααίςζδ ημο μζηείμο επαββεθιαηζημφ
ιδηνχμο, ιε ημ μπμίμ κα πζζημπμζείηαζ αθεκυξ δ εββναθή ημοξ ζε αοηυ ηαζ ημ εζδζηυ
επάββεθιά ημοξ ηαηά ηδκ διένα δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ηαζ αθεηένμο υηζ
ελαημθμοεμφκ κα παναιέκμοκ εββεβναιιέκμζ ιέπνζ ηδκ επίδμζδ ηδξ ςξ άκς
δθεηηνμκζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ.
2.
Δπηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα ζρεηηθά κε ηα ππνβαιιόκελα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξωζεο:
α.

Ακαθμνζηά ιε ηα δζηαζμθμβδηζηά ηδξ παν. 1.α.(1) ημο πανυκημξ

άνενμο:
Λυβς πμθοηοπίαξ ζηδκ κμιζηή ιμνθή ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ηαζ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ πνμαθεπυιεκςκ ηαηά κυιμ δζηαζμθμβδηζηχκ απυδεζλδξ ηςκ
πνμακαθενεεζζχκ ζδζμηήηςκ, πθδιιέθεζεξ ηαζ εθθείρεζξ ηαηά ηδκ οπμαμθή ημοξ, δε
ζπληζηνύλ αοημηεθή θυβμ απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα,
ηαευζμκ δίδεηαζ πνμεεζιία ζημκ μζημκμιζηυ θμνέα βζα ηδ ζοιπθήνςζδ – οπμαμθή
ημοξ.
α.

Ακαθμνζηά ιε ηα δζηαζμθμβδηζηά ηδξ παν. 1.α.(1) ημο πανυκημξ

άνενμο:
(1)
Η οπμπνέςζδ απμηθεζζιμφ μζημκμιζημφ θμνέα
εθανιυγεηαζ επίζδξ υηακ ημ πνυζςπμ εζξ αάνμξ ημο μπμίμο εηδυεδηε ηεθεζίδζηδ
ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ είκαζ ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ
μνβάκμο ή δζαπεζνζζημφ, ημο εκ θυβς μζημκμιζημφ θμνέα ή έπεζ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ.
(2)
Η οπμπνέςζδ πνμζηυιζζδξ (άνενμ 73, παν.1 ημο
Ν.4412/16) ημο πμζκζημφ ιδηνχμο αθμνά ζδίςξ :
(α)
Σμοξ δζαπεζνζζηέξ, ζηζξ πενζπηχζεζξ Δηαζνεζχκ
Πενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ (Δ.Π.Δ.) Ιδζςηζηχκ Κεθαθαζμοπζηχκ Δηαζνεζχκ (ΙΚΔ) ηαζ ηςκ
πνμζςπζηχκ εηαζνεζχκ (Ο.Δ. ηαζ Δ.Δ.),
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(α)
Σμκ Γζεοεφκμκηα φιαμοθμ, ηαεχξ ηαζ όια ηα
ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ζηζξ πενζπηχζεζξ ακςκφιςκ εηαζνεζχκ (Α.Δ.).
(3)
Δίκαζ δοκαηή δ πνμζηυιζζδ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ,
δθεηηνμκζηχκ ακηζβνάθςκ πμζκζημφ ιδηνχμο ζφιθςκα ιε ηδκ ανζε. πνςη.
9441μζη/.7-4-15 Δβηφηθζμ ημο Τπμονβείμο Γζηαζμζφκδξ, δ βκδζζυηδηα ηςκ μπμίςκ εα
εθέβπεηαζ δεζβιαημθδπηζηά απυ ηδκ Τπδνεζία.
β.
Χξ δζηαζμθμβδηζηά ηδξ παν. 1.α.(2) ημο πανυκημξ άνενμο
απαζηείηαζ πνυζθαημ εκ‟ ζζπφ πζζημπμζδηζηυ αζθαθζζηζηήξ εκδιενυηδηαξ ημο
μζημκμιζημφ θμνέα απυ ημκ ΔΦΚΑ, πμο εα αθμνά υθμοξ ημοξ απαζπμθμφιεκμοξ ιε
μπμζαδήπμηε ζπέζδ ενβαζίαξ ζηδκ επζπείνδζή ημο (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο
ενβμδυηδ) ηαζ υπζ ιυκμ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ιε ζπέζδ ελανηδιέκδξ ενβαζίαξ.
δ.
Ακαθμνζηά ιε ηα δζηαζμθμβδηζηά ηςκ παν. 1.α. (1), (2) ηαζ (3) ημο
πανυκημξ άνενμο ακ ημ ηνάημξ-ιέθμξ ή δ εκ θυβς πχνα δεκ εηδίδεζ ηέημζμο είδμοξ
έββναθμ ή πζζημπμζδηζηυ ή υπμο ημ έββναθμ ή ημ πζζημπμζδηζηυ αοηυ δεκ ηαθφπηεζ
υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1.α.(1), (2) ηαζ (3) ημο
πανυκημξ, ημ έββναθμ ή ημ πζζημπμζδηζηυ ιπμνεί κα ακηζηαείζηαηαζ απυ έκμνηδ
αεααίςζδ ή, ζηα ηνάηδ - ιέθδ ή ζηζξ πχνεξ υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ έκμνηδ
αεααίςζδ, απυ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο εκδζαθενμιέκμο εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ
ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, ζοιαμθαζμβνάθμο ή ανιυδζμο επαββεθιαηζημφ ή ειπμνζημφ
μνβακζζιμφ ημο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ
εβηαηεζηδιέκμξ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ.
3.
ε πενίπηςζδ ιδ οπμαμθήξ ή ηαηά πανέηηθζζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηδξ
δζαηήνολδξ, οπμαμθήξ δζηαζμθμβδηζηχκ ημο οπυ θαηέθμο «Γζηαζμθμβδηζηά
Καηαηφνςζδξ», δ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ.
4.
Η Ακαεέημοζα Ανπή ζημ ζηάδζμ ηδξ ακάδεζλδξ ιεζμδυηδ ημο
Γζαβςκζζιμφ ηαζ πνζκ ημ άκμζβια ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ, κα απεοεφκεηαζ ζημ
χια Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ (.ΔΠ.Δ) πνμηεζιέκμο κα εθέβπεηαζ ακ ζζπφεζ ή
εηηνειεί επζαμθή ηονχζεςκ ή πνμζηίιςκ, βζα ηζξ ζοιιεηέπμοζεξ ζημκ Γζαβςκζζιυ
εηαζνείεξ, ελαζηίαξ πανααάζεςκ ζηδκ ηήνδζδ ηδξ ενβαηζηήξ ηαζ αζθαθζζηζηήξ
κμιμεεζίαξ. Η αανφηδηα ηςκ πανααάζεςκ εα αλζμθμβείηαζ απυ ηδκ επζηνμπή
δζεκένβεζαξ δζαβςκζζιμφ επί πμζκή απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ. Σεθεζίδζηεξ
ηαηαδζηαζηζηέξ απμθάζεζξ ημο .ΔΠ.Δ βζα μζαδήπμηε ζοιιεηέπμοζα εηαζνεία ηδκ
ηαεζζηά αοημιάηςξ εηηυξ δζαβςκζζηζηήξ δζαδζηαζίαξ.
ΆΡΘΡΟ 10ν
Πιεξωκή – Κξαηήζεηο
1.
Η πθδνςιή ημο ενβμθάαμο, εα βίκεηαζ ζε εονχ, ιε επζηαβή ή ιέζς web
banking, απυ ημ Λμβζζηήνζμ ή ηδ Γζαπείνζζδ Ιδίςκ Πυνςκ ημο Νμζμημιείμο,
ακηίζημζπα, ηαηά ιήκα (δεδμοθεοιέκα), αθμφ πνμζημιίγεζ ηα παναηάης δζηαζμθμβδηζηά:
α. Πνςηυημθθμ μνζζηζηήξ πμζμηζηήξ παναθααήξ ηδξ ενβαζίαξ πμο εα
ζοκηάζζεζ επζηνμπή εθέβπμο βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ.
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α. Σζιμθυβζμ Πανμπήξ Τπδνεζζχκ (Σ.Π.Τ) εηδζδυιεκμ απυ ημκ ίδζμ ημκ
ακάδμπμ.
β. Πζζημπμζδηζηυ θμνμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ Γδιυζζαξ Οζημκμιζηήξ
Τπδνεζίαξ (Γ.Ο.Τ) , βζα ηδκ πενίμδμ πμο ηαθφπηεζ ημ ένβμ, ιε αζηία είζπναλδξ απυ
ημ Γδιυζζμ (Φμνείξ Κεκηνζηήξ Κοαένκδζδξ).
δ. Αζθαθζζηζηή εκδιενυηδηα ημο ΔΦΚΑ, πμο εα αεααζχκεζ ηδκ ηαηααμθή
ηςκ αζθαθζζηζηχκ εζζθμνχκ ημο ενβμδυηδ(-ηςκ) ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ, βζα ημ
πνμκζηυ δζάζηδια πμο παναζπέεδηε ημ ένβμ ηαζ ηδκ διενμιδκία ελυθθδζήξ ημο.
ε.
Τπμβεβναιιέκεξ ηαηαζηάζεζξ υθςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο ακάδμπμο
ηαεανζζιμφ (βζα ηάεε ενβαγυιεκμ λεπςνζζηά, ιε μκμιαηεπχκοιμ ηαζ οπμβναθή απυ
ημκ ίδζμ, επζηονςιέκμ απυ Κναηζηυ Φμνέα) υπμο κα θαίκεηαζ δ αιμζαή ημοξ αάζδ
Δ.Γ...Δ ή ηδξ αημιζηήξ ζφιααζδξ ενβαζίαξ ηαζ ημ πμζυ πμο εζζέπναλακ απυ ημκ
ακάδμπμ, βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια πανμπήξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ δζαηήνολδξ, υπςξ
Πνμζεήηδ «1» ζημ Πανάνηδια «Α» ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ.
ζη.
Απμδείλεζξ πμο εηδίδμκηαζ απυ ημ πνυβναιια ιζζεμδμζίαξ ηδξ
επζπείνδζδξ, οπμβεβναιιέκεξ απυ ημκ θμβζζηή ή ημο δζαπεζνζζηή ηδξ, βζα ηάεε
ενβαγυιεκμ, ακαβνά-θμκηαξ επί αοηχκ ηζξ ιζηηέξ απμδμπέξ, ηζξ ακηίζημζπεξ
αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ ημο ζδίμο ηαζ ημο ενβμδυηδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ πθδνςηέμ
πμζυ ημο, βζα ηδ πνμκζηή πε-νίμδμ ημο ένβμο ή ημο ιήκα ζημ 401 ΓΝΑ.
δ.
Απμδείλεζξ ηαηάεεζδξ ημο πθδνςηέμο πμζμφ ημο ηάεε ενβαγυιεκμο
δζα ιέζς ημο ηναπεγζημφ θμβανζαζιμφ ηδξ εηαζνείαξ ζημκ αημιζηυ ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ ημο ηάεε ενβαγμιέκμο οπυ ιμνθή (IBAN).
ε.
Ακηίβναθμ Ακαθοηζηήξ Πενζμδζηήξ Γήθςζδξ (ΑΠΓ) ημο ΔΦΚΑ, ιε
ημ ακηίζημζπμ απμδεζηηζηυ ηαηάεεζδξ ηδξ, ανιμδίςξ οπμβεβναιιέκδ απυ ημκ
θμβζζηή ή δζαπεζνζζηή ηδξ επζπείνδζδξ.
2.
ημ πθαίζζμ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ηείιεκδξ Νμιμεεζίαξ ημ 401 ΓΝΑ /
Λμβζζηήνζμ, πνμ ηδξ έηδμζδξ εκηάθιαημξ πθδνςιήξ, εα πνμααίκεζ ζε ακηζπανααμθή
ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ παναζηαηζηχκ ηςκ παναπάκς παναβνάθςκ ημο πανυκημξ
άνενμο 10. Η ακηζπανααμθή εα απμδεζηκφεζ ηδκ ελυθθδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο
ακαδυπμο – ενβμθάαμο πνμξ ημ πνμζςπζηυ πμο απαζπμθεί, πνζκ ηδκ πθδνςιή ημο.
Οπμζαδήπμηε πανέηηθζζδ αοημφ, εα ηαεοζηενεί ηδκ πθδνςιή απυ ημ 401 ΓΝΑ, ηαζ
ιδ πζεακή ζοιιυνθςζδ ημο ακαδυπμο – ενβμθάαμο εκηυξ ιδκυξ απυ ηδκ
πζζημπμίδζδ ηδξ πανέηηθζζδξ, εα ηδνφηηεζ ημκ ακάδμπμ – ενβμθάαμ έηπηςημ ηδξ
φιααζδξ, ιε εκενβμπμίδζδ ημο άνενμο 68 ημο Ν.3863/10 (ελυθθδζδ ενβαγμιέκςκ
απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή).
3.
Η πθδνςιή ημο ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ εα βίκεζ απυ ημ 401 ΓΝΑ ηαζ ιεηά ηδκ
μνζζηζηή παναθααή ημο ένβμο ηαζ οπμαμθή ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο πενζβνάθδηακ
ζηδκ παν. 1 ημο πανυκημξ άνενμο. Σα παναζηαηζηά αοηά απμηεθμφκ δζηαζμθμβδηζηά
δαπάκδξ.
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4.
Η ελυθθδζδ ημο θμβανζαζιμφ οπυηεζηαζ ζε κυιζιεξ ηναηήζεζξ οπέν ηνίηςκ
φρμοξ 14,22032% (επί ηδξ ηαεανήξ αλίαξ ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ) πμο
επζαανφκμοκ ημκ ακάδμπμ - ενβμθάαμ.
ΆΡΘΡΟ 11ν
Κξαηήζεηο Πξνο Σξίηνπο
1. Ο ακάδμπμξ επζαανφκεηαζ ιε ηναηήζεζξ 14,22032%, μζ μπμίεξ ακαθφμκηαζ
υπςξ παναηάης:
α. Τπέν ΔΚΟΔΜ 8%
α. Τπέν ΜΣ 4%
β. Τπέν ΒΑΜ 2%
δ. Τπέν ΔΑΑΓΗΤ 0,06%
ε. Τπέν Υανημζήιμο 0,0836%
ζη. Τπέν ΟΓΑ/Υανημζήιμο 0,01672%
γ. Τπέν Α.Δ.Π.Π. 0,06%
2. Απυ ημκ ακάδμπμ εα παναηναηδεεί Φυνμξ Δζζμδήιαημξ (Φ.Δ) ζε πμζμζηυ
8% ζημ πμζυ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηαεανή αλία αθαζνμοιέκςκ ηςκ ηναηήζεςκ.
ΆΡΘΡΟ 12ν
Αθύξωζε Γηαγωληζκνύ
1. ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία ηα απμηεθέζιαηα ημο δζαβςκζζιμφ ηνζεμφκ
αζφιθμνα βζα ημ Γδιυζζμ, μ δζαβςκζζιυξ ιπμνεί κα ιαηαζςεεί ηαζ κα ηδνοπεεί
άβμκμξ ή κα επακαθδθεεί ιεηά απυ κεχηενδ πνυζηθδζδ, ζφιθςκα ιε ημκ
Ν.4412/16. Γζα ημ δζαβςκζζιυ πμο ηνίκεηαζ ζε μπμζμδήπμηε ζηάδζμ ημο άβμκμξ, θυβς
ιδ ηαηάθθδθςκ πνμζθμνχκ, δ Ακαεέημοζα Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια πνμζθοβήξ
ζηδ δζαδζηαζία ιε δζαπναβιάηεοζδ πςνίξ πνμδβμφιεκδ δδιμζίεοζδ (παν. 2 ημο
άνενμο 32 ημο Ν.4412/16).
2. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ δζαδζηαζία δζαπναβιάηεοζδξ άκεο δδιμζίεοζδξ
πμο πνμηφπηεζ ιεηά ημ άκμζβια ηςκ ανπζηχκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ, εθυζμκ ημ
επζεοιμφκ, έπμοκ ημ δζηαίςια κα ζοιιεηάζπμοκ ιε κέα εκζθνάβζζηδ έββναθδ
Οζημκμιζηή Πνμζθμνά ζφιθςκα ιε ημ Τπυδεζβια ηδξ Πνμζεήηδξ «1» ημο
Πανανηήιαημξ «Α, δ μπμία εα οπμαάθθεηαζ ζηδκ επζηνμπή δζεκένβεζαξ ημο
Γζαβςκζζιμφ ηαηυπζκ ζπεηζηήξ πνυζηθδζδξ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ.
ΆΡΘΡΟ 13Ο
Υξόλνο - Σόπνο Παξάδνζεο
1.
Υνυκμξ έκανλδξ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ πανάδμζδξ ημο ένβμο αιέζςξ ιεηά
ηδκ οπμβναθή ηδξ φιααζδξ ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ζημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο
πενζβνάθεηαζ ζηδκ παν. 1 ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ.
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2.
Ο έθεβπμξ ηδξ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ παναθααήξ ημο ένβμο εα βίκεζ
ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 208 ημο Ν.4412/2016 ηαζ ιε ηδκ ηεπκζηή πενζβναθή ή ηεπκζηά
παναηηδνζζηζηά (ηαηά πενίπηςζδ) ηδξ Τπδνεζίαξ απυ ηδκ επζηνμπή παναθααχκ, ιε
ζφκηαλδ πνςημηυθθμο μνζζηζηήξ πμζμηζηήξ ηαζ πμζμηζηήξ παναθααήξ, πανμοζία ημο
πνμιδεεοηή. Η επζηνμπή παναθααήξ είκαζ δοκαηυκ κα εκζζποεεί ιε
πναβιαημβκχιμκα απυ ημκ ανιυδζμ Φμνέα.
ΑΡΘΡΟ 14ν
Δλζηάζεηο-Πξνζθπγέο
1. Δκζηάζεζξ - πνμζθοβέξ οπμαάθθμκηαζ βζα ημοξ θυβμοξ ηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία
πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 127 ημο Ν.4412/2016.
2. Γζα ηδκ άζηδζδ έκζηαζδξ ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ, δ έκζηαζδ οπμαάθθεηαζ
ιέπνζ πέκηε (5) ιένεξ πνζκ απυ ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία οπμαμθήξ πνμζθμνχκ.
3. Γζα ηδκ άζηδζδ έκζηαζδξ ηαηά ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, δ πνμεεζιία
άζηδζδξ ηδξ είκαζ πέκηε (5) ιένεξ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ πνμζααθθυιεκδξ
πνάλδξ ζημκ εκδζαθενυιεκμ μζημκμιζηυ θμνέα.
4. Η έκζηαζδ οπμαάθθεηαζ εκχπζμκ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, δ μπμία ηαζ
απμθαζίγεζ επί ηδξ έκζηαζδξ εκηυξ πνμεεζιίαξ δέηα (10) διενχκ, ιεηά ηδκ
άπναηηδ πάνμδμ ηδξ μπμίαξ ηεηιαίνεηαζ δ απυννζρδ ηδξ έκζηαζδξ.
5. Γζα ημ παναδεηηυ ηδξ άζηδζδξ έκζηαζδξ, απαζηείηαζ ιε ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ
έκζηαζδξ, δ ηαηααμθή πανααυθμο οπέν Γδιμζίμο πμζμφ ίζμο ιε ημ έκα ημζξ εηαηυ
(1%) επί ηδξ εηηζιχιεκδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ. Σμ πανάαμθμ αοηυ απμηεθεί δδιυζζμ
έζμδμ. Δπζζηνέθεηαζ δε, ιε πνάλδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, ακ δ έκζηαζδ βίκεζ δεηηή
απυ ημ απμθαζίγμκ δζμζηδηζηυ υνβακμ.
ΆΡΘΡΟ 15ν
Κήξπμε Πξνκεζεπηή ωο Δθπηώηνπ – Κπξώζεηο – Δμαηξέζεηο
1.
ε πενίπηςζδ πμο μ ενβμθάαμξ δεκ πνμζέθεεζ ζηδκ πνμεεζιία πμο ημο
μνίζηδηε, κα οπμβνάρεζ ηδκ ζπεηζηή ζφιααζδ, ηδνφζζεηαζ οπμπνεςηζηά έηπηςημξ
απυ ηδκ ηαηαηφνςζδ ή ακάεεζδ πμο έβζκε ζημ υκμιά ημο ηαζ απυ ηάεε δζηαίςια
πμο απμννέεζ απυ αοηήκ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 105 ημο Ν.4412/2016.
2.
Με ηδκ ίδζα δζαδζηαζία μ ενβμθάαμξ ηδνφζζεηαζ οπμπνεςηζηά έηπηςημξ
απυ ηδ ζφιααζδ ηαζ απυ ηάεε δζηαίςιά ημο πμο απμννέεζ απ‟ αοηή, εθυζμκ δεκ
πνμζέθενε ηδ ζοιααηζηή οπδνεζία ιέζα ζημκ πνμαθεπυιεκμ ζοιααηζηυ πνυκμ,
ζφιθςκα ιε υζα πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 203 ημο Ν.4412/2016.
3.
Ο ενβμθάαμξ ηδνφζζεηαζ οπμπνεςηζηά έηπηςημξ απυ ηδκ ζφιααζδ, ακ
ηαηά ηδκ δζάνηεζα εηηέθεζήξ ηδξ ή ιεηά ημ πέναξ ηδξ ηαζ πνμ ηδξ πθδνςιήξ ηδξ,
απμδεζπεεί ηαηυπζκ εθέβπμο ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, πανάααζδ ηδξ ενβαηζηήξ ηαζ
αζθαθζζηζηήξ κμιμεεζίαξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ εκενβμπμζείηαζ ημ άνενμ 68 ημο
Ν.3863/10, μ ενβμθάαμξ ηδνφηηεηαζ έηπηςημξ ηαζ μζ ενβμδμηζηέξ – αζθαθζζηζηέξ
εζζθμνέξ ηαηααάθθμκηαζ ζημ ενβαγυιεκμ πνμζςπζηυ ημο ενβμθάαμο απυ ηδκ ίδζα
./.
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ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.
4.
ημκ ενβμθάαμ πμο ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ απυ ηδκ ηαηαηφνςζδ, ακάεεζδ
ή ζφιααζδ, επζαάθθμκηαζ ηονχζεζξ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 203 ημο
Ν.4412/2016.
5.
Ο ενβμθάαμξ δεκ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ απυ ηδκ ηαηαηφνςζδ ή ακάεεζδ ή
ηδκ ζφιααζδ, υηακ:
α.
Η ζφιααζδ δεκ οπμβνάθηδηε
πναβιαημπμζήεδηε ιε εοεφκδ ημο Γδιμζίμο.

απυ

ηδκ

οπδνεζία

ή

δεκ

α.
οκηνέπμοκ θυβμζ ακςηέναξ αίαξ υπςξ αοημί πενζβνάθμκηαζ επ‟
αηνζαχξ ζημκ Ν.4412/2016 ηαζ εζδζηυηενα ζε ηαηαζηάζεζξ υπςξ:
(1) Πονηαβζάξ.
(2) Πθδιιφναξ.
(3) εζζιμφ.
(4) Πμθέιμο.
6. Σα ακςηένς βεβμκυηα πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ εββνάθςξ ζηδκ Τπδνεζία
αοεδιενυκ.
7. Απενβίεξ Γεκζηέξ ή ημο πνμζςπζημφ ημο ακαδυπμο δεκ ζοκζζημφκ πμηέ
θυβμ ακςηέναξ αίαξ.
ΆΡΘΡΟ 16ν
Κξίζεηο Απνηειεζκάηωλ Γηαγωληζκνύ
Κνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ μνίγεηαζ δ παιδθυηενδ ηζιή ακά ενβαημχνα, ζφιθςκα
ιε ημ άνενμ 86 ημο Ν.4412/2016, ηαζ ηδκ Πνμζεήηδ 2 ζημ Πανάνηδια «Α», ηδξ
πανμφζαξ. ηδκ πνμζεήηδ αοηή ακαθφμκηαζ επ‟ αηνζαχξ μζ Οζημκμιζηέξ Πνμζθμνέξ
ηςκ ζοιιεηεπμοζχκ εηαζνεζχκ.
ΆΡΘΡΟ 17ν
Δγγπήζεηο – Δγγπνδνζία
1.
Ακαθμνζηά ιε ηζξ εββοήζεζξ ζζπφμοκ υζα ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 72 ημο
Ν.4412/16. Οζ εββοήζεζξ είκαζ δεζιεοηζηέξ, ηαηαπίπημοκ ζε πενίπηςζδ πανααίαζδξ
ηςκ υνςκ ηδξ φιααζδξ ή επζζηνέθμκηαζ ιε ηδκ έηδμζδ ημο Υνδιαηζημφ Δκηάθιαημξ
Πθδνςιήξ.
2.
Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ φιααζδξ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ
κα ηαηαεέζεζ ζηδκ Ακαεέημοζα Ανπή «Δββοδηζηή Δπζζημθή Καθήξ Δηηέθεζδξ
φιααζδξ» ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ηαεμνίγεηαζ ζημ 5% επί ηδξ ηαεανήξ αλίαξ ημο
ένβμο, πςνίξ Φ.Π.Α, πνμκζηήξ δζάνηεζαξ δομ ιδκχκ.
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3.
Η ηαηάεεζδ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ είκαζ απμθφηςξ
δεζιεοηζηή βζα ημκ ακάδμπμ, ηαζ οπμαάθθεηαζ πνζκ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζπεηζηήξ
ζφιααζδξ, ζημ 401 ΓΝΑ / Γν. Πνμιδεεζχκ.
ΆΡΘΡΟ 18Ο
Λνηπνί Όξνη
Καηά ηα θμζπά ζζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ υθςκ ηςκ Νυιςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ
ανπζηή ζεθίδα ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ.

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Σαλπμξ άαααξ Μακμοζανίδδξ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

ΠΡΟΘΗΚΔ
«1» Τπυδεζβια Καηάζηαζδξ Πθδνςιχκ Πνμζςπζημφ.
«2» Τπυδεζβια Πίκαηα Ακάθοζδξ Οζημκμιζηήξ Πνμζθμνάξ.

./.
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ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ‟ ΑΡΙΘΜ. 40/2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΗΡΧΜΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ
Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ/δ………..………………………….(μκμιαηεπχκοιμ)
ημο……………………….(παηνχκοιμ) ιε ανζειυ ηαοηυηδημξ……………………………
Γδθχκς υηζ ενβάζηδηα ζημ 401 Γ..Ν.Α βζα θμβανζαζιυ ημο ακαδυπμο – ενβμθάαμο
……………………………………………..…….(επςκοιία ακαδυπμο / εηαζνείαξ) βζα ημ
πνμκζηυ δζάζηδια απυ ……………….…έςξ ηαζ…………………… Καηά ηδκ πνμκζηή
αοηή δζάνηεζα ενβάζηδηα βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ……………………..(ενβαημχνεξ) ηαζ μζ
μπμίεξ ακαθφμκηαζ ζε διενήζζεξ……….(ενβαημχνεξ), αναδζκέξ……....(ενβαημχνεξ),
Κονζαηέξ/Ανβίεξ………………..(ενβαημχνεξ). Με αάζδ ηδκ Δ.Γ...Δ δ αιμζαή ιμο
ακένπεηαζ ζε……………………… (πμζυ ζε εονχ).
Γδθχκς υηζ είιαζ…………………...(εηχκ), πακηνειέκμξ/δ………….……….(ΝΑΙ/ΟΥΙ),
δζαγεοβιέκμξ/δ…………………….(ΝΑΙ/ΟΥΙ) ηαζ έπς πνμζηαηεουιεκα ηέηκα………..
………………(0/ανζειυξ).
Γδθχκς ιε υθεξ ηζξ ζοκέπεζεξ ημο Νυιμο, υηζ έπς ήδδ εζζπνάλεζ απυ ημκ ακάδμπμ ενβμθάαμ ηδκ αιμζαή ιμο φρμοξ…………………………..(πμζυ ζε εονχ) ηαζ επίζδξ
ιμο έπμοκ ήδδ ηαηααθδεεί υθεξ μζ απμννέμοζεξ αζθαθζζηζηέξ εζζθμνέξ απυ ηδκ εκ
θυβς ενβαζία ιμο.
Καηυπζκ ηςκ παναπάκς μοδειία άθθδ αλίςζδ έπς.
Αεήκα, …./…../…….
Ο/Η
ΓΗΛΧΝ/ΟΤΑ

(Απαηηείηαη ε ζπκπιήξωζε όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ θελώλ πεδίωλ)
(Απαηηείηαη ρεηξόγξαθε ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν νινγξάθωο θαη ζεώξεζε γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο από αξκόδην Φνξέα)

./.
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401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

Α/Α

ΣΟΗΥΔΗΑ

1

Μζηηέξ απμδμπέξ πνμζςπζημφ
επμπηχκ ιε απαζπυθδζδ 352
ενβαημςνχκ ηαη΄ εθάπζζημ
απυ 14/8/18 έωο θαη 04/09/18

2

3
4
5

ΑΡΗΘΜΟ
ΑΣΟΜΧΝ
ANA
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΠΡΟΛΖΦΖ ΜΔ
ΒΑΖ ΣΖΝ ΔΓΔ
2017

Μζηηέξ απμδμπέξ πνμζςπζημφ
(ηαεανζζηέξ-ζηνζεξ) ιε
απαζπυθδζδ 7127
ενβαημςνχκ απυ 14/8/18 έωο
θαη 04/09/18
Σεηναβςκζηά ιέηνα
ηαεανζζιμφ ακά ενβαγυιεκμ
Αζθαθζζηζηέξ Δζζθμνέξ ΔΦΚΑ
Κυζημξ δχνςκ Πάζπα
(πενζθαιαάκεζ ΔΦΚΑ
ενβμδυηδ)

ΚΟΣΟ ΑΝΑ
ΔΡΓΑΣΟΧΡΑ

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ
ΣΖ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ
ΟΡΘΖ ΠΛΖΡΧΖ ΣΧΝ
ΠΔΓΗΧΝ ΣΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Τν ωξνκίζζην
ππνινγίδεηαη από ην
εθάζηνηε εκεξνκίζζην επί
6 εκέξεο εξγαζίαο δηα 40
ώξεο εβδνκαδηαίωο
Τν ωξνκίζζην
ππνινγίδεηαη από ην
εθάζηνηε εκεξνκίζζην επί
6 εκέξεο εξγαζίαο δηα 40
ώξεο εβδνκαδηαίωο
Καη΄ ειάρηζην όπωο
θείκελε λνκνζεζία
Κείκελε λνκνζεζία
Υπνινγίδεηαη από 01/01
έωο 30/04 όπωο θείκελε
λνκνζεζία

./.
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6

Κυζημξ δχνςκ
Υνζζημοβέκκςκ (πενζθαιαάκεζ
ΔΦΚΑ ενβμδυηδ)

Υπνινγίδεηαη από 01/04
έωο 31/12 όπωο θείκελε
λνκνζεζία

7

Κυζημξ εζζθμνάξ βζα παζδζηέξ
ηαηαζηδκχζεζξ ενβαγμιέκςκ
ιδκυξ Αοβμφζημο

8

Κυζημξ επζδυιαημξ αδείαξ
(πενζθαιαάκεζ ΔΦΚΑ
ενβμδυηδ)

9

Κυζημξ απμγδιίςζδξ αδείαξ

Υπνινγίδεηαη εηζθνξά 20€
αλά εξγαδόκελν κελόο
Απγνύζηνπ όπωο θείκελε
λνκνζεζία
Εθαξκνγή θείκελεο
λνκνζεζίαο αλαινγηθά γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα
Εθαξκνγή θείκελεο
λνκνζεζίαο αλαινγηθά γηα
ην ρξνληθό δηάζηεκα

10

11

Κυζημξ απμγδιίςζδξ
απυθοζδξ
Δπζπθέμκ Κυζημξ κοπηενζκχκ
απμδμπχκ πνμζςπζημφ
(ηαεανζζηέξ-ζηνζεξ)
(πενζθαιαάκεζ ΔΦΚΑ
ενβμδυηδ)

12

Δπζπθέμκ ηυζημξ Κονζαηήξ Ανβζχκ (πενζθαιαάκεζ ΔΦΚΑ
ενβμδυηδ)

13

Κυζημξ ακαθςζίιςκ οθζηχκ
ηαεανζζιμφ

14

Κυζημξ απυζαεζδξ, επζζηεοήξ
ηαζ ζοκηήνδζδξ ιδπακδιάηςκ
ηαζ ιέζςκ

Κείκελε λνκνζεζία
Κείκελε λνκνζεζία
(πξνζαύμεζε 25% +
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο)
Κείκελε λνκνζεζία
(πξνζαύμεζε 75% +
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο)

Κείκελε λνκνζεζία
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15

Έλμδα εββοδηζηχκ, δζμζηδηζηήξ
οπμζηήνζλδξ, έκδοζδξ ηαζ
θμζπά απνυαθεπηα έλμδα

Κείκελε λνκνζεζία

16

Νυιζιεξ ηναηήζεζξ οπέν
ηνίηςκ

Υπνινγίδεηαη ωο
14,22032% επί ηεο
θαζαξήο αμίαο

17

Δνβμθααζηυ Κένδμξ

18

Άθθεξ επζαανφκζεζξ
ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (Άλεπ
ΦΠΑ)

ΖΜΔΗΧΔΗ:
α) Λυβς ηδξ ιζηνήξ απυηθζζδξ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ηάεε πεδίμο, αοηά εα ζοιπθδνχκμκηαζ ιε απυηθζζδ ηεζζάνςκ (4)
δεηαδζηχκ ρδθίςκ, επί πμζκήξ απμηθεζζιμφ, αηυια ηαζ ημ πεδίμ πμο αθμνά ημκ απαζημφιεκμ ανζειυ απαζπμθμφιεκμο πνμζςπζημφ.
α) ηδκ ζηήθδ «Παναηδνήζεζξ επί ηδξ μνεήξ πθήνςζδξ ηςκ πεδίςκ ηδξ πνμζθμνάξ» εα ζοιπενζθαιαάκεηαζ μ αηνζαήξ
ιαεδιαηζηυξ ηφπμξ οπμθμβζζιμφ ηάεε πεδίμο, επί πμζκήξ απμηθεζζιμφ, βζα κα δζεοημθφκεηαζ ημ ένβμ ηδξ επζηνμπήξ δζεκένβεζαξ δζαβςκζζιμφ.
β) Σμ ηυζημξ ακά ενβαημχνα ζηα ακηίζημζπα πεδία πμο απαζηείηαζ, οπμθμβίγεηαζ απυ ημ πδθίημ ημο ζοκμθζημφ ηυζημοξ,
πνμξ ημ ζφκμθμ ηςκ ενβαημςνχκ (επμπηχκ/ηνζχκ ηαζ ηαεανζζηχκ/ζηνζχκ).
δ) Σμ απαζημφιεκμ πνμζςπζηυ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο ένβμο είηε αθμνά ηαεανζζηέξ/ζηνζεξ είηε επυπηεξ/ηνζεξ, πνμηφπηεζ
απυ ημ πδθίημ ηςκ ζοκμθζηχκ απαζημφιεκςκ ενβαημςνχκ, πνμξ ηζξ απαζημφιεκεξ διένεξ πανεπμιέκςκ ενβαζζχκ, επί 7 διένεξ ηδκ
εαδμιάδα, δζα 40 χνεξ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ εαδμιαδζαίςξ

Σαλπμξ άαααξ Μακμοζανίδδξ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

./.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΟΤ/ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
1. ΚΟΠΟ
α.
Αοηή δ Σεπκζηή Πνμδζαβναθή ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ ενβαζζχκ
ηαεανζζιμφ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο κμζμημιείμο, ηςκ θμζπχκ ηηζνίςκ ηαζ
ημο πενζαάθθμκηα πχνμο ηςκ ζηναημπέδςκ εκηυξ ημο μπμίμο ανίζημκηαζ μζ ηηζνζαηέξ
εβηαηαζηάζεζξ, βζα ηζξ ακάβηεξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ηηζνίςκ.
α.

Γζα ηδ ζφκηαλδ αοηήξ ηδξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ εθήθεδζακ οπυρδ:

(1) Οζ ακάβηεξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο
ηναημπέδμο «ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ» ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ ηηδνίςκ
ημο ηναημπέδμο «ΙΛΑΡΥΟΤ ΒΑΡΤΣΗ».
(2) Οζ «ζοζηάζεζξ ηαεανζυηδηαξ πενζαάθθμκημξ» ηδξ Δπζηνμπήξ
Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ ημο 401 ΓΝΑ.
2. ΓΔΝΗΚΑ
α.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

(1) Σμ ένβμ πμο ηαθείηαζ κα εηηεθέζεζ μ ακάδμπμξ είκαζ δ δζαηήνδζδ
ηςκ πχνςκ Νμζμημιείμο ηαζ ηςκ ζοκαηυθμοεςκ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζε
άνζζηδ ηαηάζηαζδ απυ πθεονάξ ηαεανζυηδηαξ ηαε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο πμο
δζανηεί δ ζφιααζή ημο. Ο ηαεανζζιυξ εα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηαζ ηζξ
πνμδζαβναθέξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ηεφπδ ημο δζαβςκζζιμφ, μ δε ελμπθζζιυξ ηαζ ηα
οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ πνέπεζ κα είκαζ αοηά πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα ηεφπδ.
(2) Οζ μνζζιμί ενβαζζχκ ηαεανζυηδηαξ πενζβνάθμκηαζ ζηδκ Πνμζεήηδ
«3» ημο Πανανηήιαημξ «Β».
(3) Η ζοπκυηδηα ηςκ ενβαζζχκ ηαεανζζιμφ ακά ηιήια πενζβνάθεηαζ
ζηδκ Πνμζεήηδ «1» ημο Πανανηήιαημξ «Β».
(4) Ο ανζειυξ ηςκ αηυιςκ (ηαεανζζηνζχκ-ζηχκ), βζα ηδκ επίηεολδ ημο
ανίζημο απμηεθέζιαημξ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ημο Νμζμημιείμο, επί 24ςνμο
αάζεςξ, είκαζ εοεφκδ ημο ακαδυπμο, ακαβνάθεηαζ εοηνζκχξ ζηδκ μζημκμιζηή ημο
πνμζθμνά (πνήζδ ηεζζάνςκ δεηαδζηχκ ρδθίςκ), αθθά ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ
ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενμξ απυ ημ πδθίημ ηςκ ζοκμθζηχκ απαζημφιεκςκ
ενβαημςνχκ πνμξ ηζξ απαζημφιεκεξ διένεξ πανεπμιέκςκ ενβαζζχκ, επί 7 διένεξ
ηδκ εαδμιάδα, δζα 40 χνεξ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ εαδμιαδζαίςξ
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ επμπηχκ ενβαζίαξ). Ο ζοκμθζηυξ ανζειυξ ςνχκ
ενβαζίαξ ηςκ ηαεανζζηχκ-ηνζχκ, ακά διένα δεκ ιπμνεί κα είκαζ ιζηνυηενμξ απυ:
365 απυ Γεοηένα έςξ Παναζηεοή ηαζ 236 άαααημ-Κονζαηή-Ανβίεξ.
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(5) Η έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ηαεανζζιμφ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ
ζοκζζηάηαζ κα βίκεηαζ απυ ηζξ 06:00 ηαζ δ θήλδ ζηζξ 20:00. Καηά ηα θμζπά ημ
πνμζςπζηυ κοπηενζκήξ αάνδζαξ.

3.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ

α.
Όξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη. Σα ρξεζηκνπνηνύκελα
κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκόο πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο παξαθάηω όξνπο:
(1) Να ακηαπμηνίκμκηαζ πθήνςξ ζηζξ ακάβηεξ ηδξ Τπδνεζίαξ, βζα ηδκ
ηαεανζυηδηα.
(2) θα ηα ακαβηαία ιδπακήιαηα ηαεανζζιμφ πνέπεζ απαναζηήηςξ κα
ηαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ πνήζδ πμο πνμμνίγμκηαζ.
(3) Ο πνδζζιμπμζμφιεκμξ ελμπθζζιυξ ηαζ ηα πνμσυκηα ηαεανζζιμφ ηαζ
απμθφιακζδξ πνέπεζ κα είκαζ ηαζκμφνβζα, αιεηαπείνζζηα ηαζ ηαηαζηεοαζιέκαπαναζηεοαζιέκα ιε ηζξ ηεθεοηαίεξ επζζηδιμκζηέξ ελεθίλεζξ.
(4) Σα ακαβηαία ιδπακήιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ ηαεανζζιμφ κα ιδκ
πνμηαθμφκ θεμνέξ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ ηςκ πχνςκ ηςκ ηηζνίςκ.
(5) Να είκαζ ηαηά ημ δοκαηυ αευνοαα ηαζ κα ανίζημκηαζ ζε ανίζηδ
ηαηάζηαζδ ηυζμ απυ άπμρδ θεζημονβίαξ υζμ ηαζ απυ ειθάκζζδ.
(6) Σα απαναίηδηα ιδπακήιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ κα είκαζ δζαθμνεηζηά
βζα ηάεε ηθζκζηή – ηιήια – ενβαζηήνζμ ηαζ πηένοβεξ δζμίηδζδξ.
(7) Σα πνδζζιμπμζμφιεκα ιδπακήιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ ηςκ
οπμπαναβνάθςκ (2), (8), (9), (11) ηαζ (13) ηδξ παναβνάθμο 3.α, κα είκαζ
ιανηανζζιέκα ιε ηδκ μκμιαζία ημο πχνμο ηαζ ηδξ πνήζδξ βζα ηδκ μπμία
πνμμνίγμκηαζ.
(8) Γζα ημοξ εαθάιμοξ απμιυκςζδξ ηςκ ηθζκζηχκ κα πνδζζιμπμζείηαζ
λεπςνζζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ οθζηά, απυ αοηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηθζκζηή.
(9) Με απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο Ακαδυπμο εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ
δ δοκαηυηδηα βζα ζοκεπή, άιεζδ ηαζ πθήνδ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ, (επζζηεοέξ,
ακηαθθαηηζηά ηθπ) πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδ άνηζα θεζημονβία ημο ελμπθζζιμφ, χζηε
δ εηηέθεζδ ημο ακαθδθεέκημξ ένβμο κα είκαζ απνυζημπηδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή.
(10) Να ελαζθαθζζεεί δ ηαηάθθδθδ εηπαίδεοζδ, χζηε ημ πνμζςπζηυ
πμο εα απαζπμθεί κα βκςνίγεζ άνζζηα ηδκ θεζημονβία ηςκ ιδπακδιάηςκ – ζοζηεοχκ
ηαζ ηζξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηςκ πχνςκ κμζμημιείμο.

./.
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β.

Απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνί:
(1) Σνμπήθαηα ηαεανζζηνζχκ ηθζκζηχκ - ηιδιάηςκ (έκα βζα ηάεε πχνμ).

(2)
Μδπακέξ
απμννυθδζδξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ή παβίδεξ κενμφ).
(3) Μδπακέξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ).

απμννυθδζδξ

ζηυκδξ

(ιε

οβνχκ-ζηυκδξ

(ιε

θίθηνα
θίθηνα

ορδθήξ
ορδθήξ

(4) Μδπακή πθφζδξ ιμηεηχκ-παθζχκ.
(5) Πενζζηνμθζηέξ ιδπακέξ ιμκμφ δίζημο.
(6) Πθοκηήνζμ βζα πθφζζιμ οθαζιάηζκςκ ηαζ ζοκεεηζηχκ οθζηχκ
ηαεανζζιμφ (πάκζκεξ ζημφπεξ, λεζημκυπακα, ζθμοββανίζηνεξ, η.θ.π.).
(7) ημφπεξ ηαεανζζιμφ ελςηενζηχκ πχνςκ (ζάνςενα).
(8) Κανυηζζα ζθμοββανίζιαημξ ιε ηάδμοξ ζθμοββανίζιαημξ (ιπθε ηαζ
ηυηηζκμοξ) δζπθμφ ζοζηήιαημξ. Θα πνδζζιμπμζμφκηαζ δζαθμνεηζημί ηάδμζ
ζθμοββανίζιαημξ δζπθμφ ζοζηήιαημξ βζα βναθεία – ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ,
δζαθμνεηζημί βζα εαθάιμοξ – ενβαζηήνζα - αίεμοζεξ ελςηενζηχκ ζαηνείςκ - αίεμοζεξ
πεζνμονβείςκ – εκδμζημπήζεςκ – αββεζμβνάθμο - απμζηείνςζδξ, δζαθμνεηζημί βζα
ημογίκεξ – ηναπεγανίεξ, δζαθμνεηζημί βζα WC – ιπάκζα αζεεκχκ.
(9) Κάδμζ λεζημκίζιαημξ δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ βζα έπζπθα βναθείμο
– πυνηεξ βναθείςκ, βζα ελμπθζζιυ εαθάιςκ – ενβαζηδνίςκ – ελςηενζηχκ ζαηνείςκ –
πεζνμονβείμο – εκδμζημπήζεςκ – αββεζμβνάθμο – ηεκηνζηήξ απμζηείνςζδξ, βζα
ημογίκεξ – ηναπεγανίεξ, βζα κζπηήνεξ – κημογζένεξ ηαζ βζα ημοαθέηεξ.
(10) Σνμπήθαηα αιαλίδζα ηθεζζηά, βζα ιμθοζιαηζηά ηαζ βζα μζηζαημφ
ηφπμο απμννίιιαηα, δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ ακά ηαηδβμνία απμννζιιάηςκ, βζα
ιεηαθμνά ηςκ απμννζιιάηςκ ζημ πχνμ ηεθζηήξ ζοθθμβήξ ζηα πνμαφθζα ηςκ ηηζνίςκ.
Ο ανζειυξ ηςκ αιαλζδίςκ ακά ηαηδβμνία απμννζιιάηςκ ελανηάηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ
ημο εηάζημηε κμζμημιείμο ηαζ μνίγεηαζ ζε ζοκεκκυδζδ ιε ηδκ επζηνμπή ηαεανζυηδηαξ
ημο κμζμημιείμο.
(11) Πάκζκεξ ζημφπεξ
(12) οζηήιαηα βζα ζημφπζζια δαπέδμο ιε εζδζηά πανηζά ηαεανζζιμφ .
(13) θμοββανίζηνεξ δζαθμνεηζηέξ βζα βναθεία – ημζκυπνδζημοξ
πχνμοξ, δζαθμνεηζηέξ βζα εαθάιμοξ – ενβαζηήνζα – αίεμοζεξ ελςηενζηχκ ζαηνείςκ –
αίεμοζεξ πεζνμονβείμο – εκδμζημπήζεςκ – αββεζμβνάθμο – πχνμζ ενβαζίαξ
ηεκηνζηήξ απμζηείνςζδξ, δζαθμνεηζηέξ βζα ημογίκεξ – ηναπεγανίεξ, δζαθμνεηζηέξ βζα
WC – ιπάκζα αζεεκχκ.
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γ.

Λνηπά πιηθά θαη εμνπιηζκόο

(1) Ξεζημκυπακα (οθαζιάηζκα ή vetex) δζαθμνεηζημφ πνχιαημξ βζα
έπζπθα βναθείμο – πυνηεξ βναθείςκ, βζα ελμπθζζιυ εαθάιςκ – ενβαζηδνίςκ –
ελςηενζηχκ ζαηνείςκ – πεζνμονβείμο – εκδμζημπήζεςκ – αββεζμβνάθμο – ηεκηνζηήξ
απμζηείνςζδξ, βζα ημογίκεξ – ηναπεγανίεξ, βζα κζπηήνεξ – κημογζένεξ ηαζ βζα
ημοαθέηεξ.
(2) Γάκηζα πμκηνά ημογίκαξ δφμ πνςιάηςκ.
(3) Υμκδνά βάκηζα βζα αανζέξ ενβαζίεξ.
(4) Δζδζηά πακάηζα ή πανηάηζα ηαεανζζιμφ μεμκχκ Η/Τ, ή monitor
ιδπακδιάηςκ.
(5) αημφθεξ πθαζηζηέξ απμννζιιάηςκ ιαφνμο πνχιαημξ ακεεηηζηέξ,
δζαθυνςκ ιεβεεχκ.
(6) αημφθεξ δζαθυνςκ ιεβεεχκ βζα ηδκ ανπζηή ζοθθμβή ηςκ
ιμθοζιαηζηχκ απμαθήηςκ (εζδζηέξ ςξ πνμξ ημ πνχια, ηδ ζήιακζδ ηαζ ζφιθςκα ιε
ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ακάθμβα ιε ημκ
ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ Δπζηίκδοκςκ Ιαηνζηχκ Απμαθήηςκ ημο εηάζημηε
κμζμημιείμο).
(7) Δζδζηά πανημηζαχηζα ιζαξ πνήζδξ ιε εζςηενζηή αδζάανμπδ
επέκδοζδ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ζοζηεοαζζχκ ανπζηήξ ζοθθμβήξ ιμθοζιαηζηχκ
απμαθήηςκ (ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ζζπφμοζα
κμιμεεζία ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ηςκ Δπζηίκδοκςκ Ιαηνζηχκ Απμαθήηςκ
ημο εηάζημηε κμζμημιείμο).
(8) Δηζηέηεξ ηαζ ιανηαδυνμοξ βζα ηδκ ζήιακζδ ηςκ Δπζηίκδοκςκ
Ιαηνζηχκ Απμαθήηςκ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα Νμιμεεζία.
(9) ηάθεξ.
(10) Λάζηζπα κενμφ.
(11) Μπαθακηέγεξ.
(12) Φανάζζα.
(13) Πζκαηίδεξ πνμεζδμπμίδζδξ «ΠΡΟΟΥΖ! ΒΡΔΓΜΔΝΟ ΠΑΣΧΜΑ!».
(14)

ημφπεξ

ηαεανζζιμφ

ελςηενζηχκ

πχνςκ

ζάνςενα)
(15) Ακορςηζηά ιδπακήιαηα βζα ηαεανζζιυ ηγαιζχκ.

./.

(αοημηζκμφιεκα
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4.

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ
α.

Απαξαίηεηα πξνϊόληα Καζαξηζκνύ θαη Απνιύκαλζεο
(1) Καεανζζηζηυ ιμηεηχκ ηαζ παθζχκ ηαεχξ ηαζ επίπθςκ απυ φθαζια.

(2) Απμννοπακηζηά – ηαεανζζηζηά (ιε pH μοδέηενμ), επζθακεζχκ ηαζ
δαπέδςκ (βζα ηα είδδ ηςκ δαπέδςκ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πανμφζα πανάβναθμ
α.(5).
(3) Απμννοπακηζηά – ηαεανζζηζηά πχνςκ οβζεζκήξ.
(4) Απμννοπακηζηά – ηαεανζζηζηά δφζημθςκ νφπςκ βζα ακμλείδςηεξ
επζθάκεζεξ.
(5)

Απμθοιακηζηά:
(α) Γζαθφιαηα Αθδετδχκ (κα ιδκ πενζέπμοκ θμνιαθδεΰδδ).

(α)
Απμθοιακηζηά δζαθφιαηα βζα επζθάκεζεξ-ελμπθζζιυ, πμο
ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηνυθζια ηαζ επζηνέπεηαζ αάζεζ ηδξ αδείαξ ημο ΔΟΦ κα
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε πχνμοξ ιαβεζνείςκ-ημογίκαξ.
(6) Δκχζεζξ πθςνίμο.
(7) Καεανζζηζηά ηγαιζχκ – ηαενεπηχκ.
(8) Καεανζζηζηυ – βοαθζζηζηυ ιεηαθθζηχκ επζθακεζχκ ηαζ ηνμοκχκ.
(9) Γοαθζζηζηυ ακμλείδςηςκ επζθακεζχκ.
(10) Καεανζζηζηυ – βοαθζζηζηυ ιπνμφηγζκςκ επζθακεζχκ.
(11) ηζθαςηζηυ βζα δάπεδα απυ linoleum (ηαηδβμνίαξ marmoleum)
(12) Αοημβοάθζζηεξ ιεηαθθζηέξ πανηεηίκεξ, βζα δάπεδα απυ: (α)
ιάνιανμ ιδ μλαθμπμζδιέκμ, (α) ιςζασηυ, (β) πθαζηζηυ PVC, (δ) λφθμ πανηέ, (ε)
ιυκμ βζα linoleum .
(13) Καεανζζηζηά – αθαζνεηζηά πανηεηίκδξ βζα δάπεδα απυ: (α)
ιάνιανμ ιδ μλαθμπμζδιέκμ, (α) ιςζασηυ, (β) πθαζηζηυ PVC, (δ) λφθμ πανηέ, (ε)
ιυκμ βζα linoleum.
(14) Λάδζ ζοκηήνδζδξ βζα πθάηεξ Κανφζημο .
(15) Καεανζζηζηυ μεμκχκ Η/Τ, πθδηηνμθμβίςκ Η/Τ ηαζ δθεηηνμκζηχκ
ιδπακδιάηςκ.
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β.

Δηδηθνί όξνη θαη Πξνδηαγξαθέο Καζαξηζηηθώλ Πξνϊόληωλ

Σα ρξεζηκνπνηνύκελα πξνϊόληα θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο πξέπεη λα
πιεξνύλ ηνπο εμήο όξνπο:
(1) Σα πνμσυκηα ηαεανζζιμφ κα έπμοκ ανζειυ ηαηαπχνζζδξ απυ ημ
Γεκζηυ Υδιείμ ημο Κνάημοξ .
(2) Σα απμθοιακηζηά δζαθφιαηα κα έπμοκ άδεζα έβηνζζδξ ηοηθμθμνίαξ
απυ ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ Φανιάηςκ.
(3) Οζ εκχζεζξ πθςνίμο κα έπμοκ ανζειυ ηαηαπχνζζδξ απυ ημ Γεκζηυ
Υδιείμ ημο Κνάημοξ ή/ηαζ άδεζα έβηνζζδξ ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ
Φανιάηςκ.
(4) Οζ εηαζνείεξ παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαεανζζιμφ ηαζ
απμθφιακζδξ κα έπμοκ πζζημπμζδηζηυ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ (ISO 9001/2000) ηα
πνμσυκηα ηα μπμία εα πνδζζιμπμζμφκηαζ κα θένμοκ ζήιακζδ CE mark.
(5) Σα απμννοπακηζηά ηαζ ηα απμθοιακηζηά πνμσυκηα δεκ πνέπεζ κα
ακαδφμοκ δοζάνεζηεξ μζιέξ, κα ιδκ είκαζ επζαθααή βζα ηδκ οβεία ηςκ αζεεκχκ, ημο
πνμζςπζημφ ηαζ ηςκ επζζηεπηχκ ηαζ κα ιδ πνμηαθμφκ θεμνέξ αναποπνυκζα ηαζ
ιαηνμπνυκζα ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ζημκ ελμπθζζιυ ηςκ ηηζνίςκ. Σα είδδ ηςκ
δαπέδςκ ηςκ ηηζνίςκ είκαζ: linoleum, ιάνιανμ (ιδ μλαθμπμζδιέκμ ηαζ
μλαθμπμζδιέκμ), ιςζασηυ, πθαζηζηυ PVC (πθαηάηζα, νμθά) ηαζ πθαζηζηά πθαηάηζα,
ακηζζηαηζηά, λφθμ πανηέ, αοημεπζπεδμφιεκεξ νδηίκεξ, ηεναιζηά πθαηάηζα, ηζζιέκημ,
πθάηα Κανφζημο, δάπεδμ αζμιδπακζημφ ηφπμο.
(6) Δζδζηχξ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα απμννοπακηζηά κα είκαζ ζφιθςκα ιε
ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία πενί απμννοπακηζηχκ – ηαεανζζηζηχκ ζηεοαζιάηςκ
(ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ ΚΤΑ : α) 1197/89 ΦΔΚ 567/Β/90, α) 1233/91 ηαζ 172/92 ΦΔΚ
277/Β/90 ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ηνμπμπμζήζεζξ).
γ.

Δηδηθέο Οδεγίεο Υξήζεο Καζαξηζηηθώλ Πξνϊόληωλ

(1) Οζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα απμθοιακηζηά
δζαθφιαηα αθδετδχκ ή εκχζεςκ πθςνίμο είκαζ: Υεζνμονβείμ, Αίεμοζεξ
εκδμζημπήζεςκ, Κεκηνζηή απμζηείνςζδ, Μμκάδεξ Δκηαηζηήξ Θεναπείαξ
(Πμθοηναοιαηζχκ, Kανδζμθμβζηή, Δβηαοιάηςκ, Σεπκδημφ Νεθνμφ), Νεηνμεάθαιμξ,
Κθζκζηή Λμζιςδχκ Νμζδιάηςκ ηαζ εάθαιμζ απμιμκχζεςκ ζηζξ ηθζκζηέξ ημο
κμζμημιείμο, Αββεζμβνάθμξ, υθα ηα ενβαζηήνζα (Μζηνμαζμθμβζηυ, ΚΔΜΑ, Αζιμδμζία,
Παεμθμβμακαημιζηυ, Δνεοκδηζηή ιμκάδα, Ραδζμσζυημπα, Φανιαημηζκδηζηή, η.η.θ.)
Δλςηενζηά ζαηνεία (Υεζνμονβζηυ, Γκαεμπεζνμονβζηυ, ΧΡΛ, Ονεμδμκηζηυ), Σιήια
επεζβυκηςκ πενζζηαηζηχκ (Υεζνμονβζηυ, Ονεμπεδζηυ, Ακάκδρδ), Οδμκηζαηνείμ
(μδμκηζαηνζηέξ έδνεξ, μδμκημηεπκζηυ ενβαζηήνζμ, αίεμοζα ακάκδρδξ).
(2) Oζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ εκχζεζξ
πθςνίμο είκαζ υθα ηα είδδ οβζεζκήξ (κζπηήνεξ, ρφηηεξ, ανφζεξ, WC, πθαηάηζα WC,
η.η.θ.), ηα δζκυθμοηνα, μζ πζζίκεξ ηςκ θοζζμεεναπεοηδνίςκ, βζα ηδκ απμθφιακζδ ημο
ηεπκζημφ ελμπθζζιμφ ημο ζοκενβείμο ηαεανζυηδηαξ (ηάδμζ ζθμοββανίζιαημξ
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λεζημκίζιαημξ, ζθμοββανίζηνεξ, αιαλίδζα ιεηαθμνάξ απμννζιιάηςκ η.θ.π.) ηαζ μζ
επζθάκεζεξ πμο έπμοκ αίια.
(3) Οζ πχνμζ ζημοξ μπμίμοξ εα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα απμθοιακηζηά
δζαθφιαηα βζα επζθάκεζεξ ηαζ ελμπθζζιυ πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηνυθζια είκαζ ηα
ιαβεζνεία ημο κμζμημιείμο.
(4) ε υθμοξ ημοξ οπυθμζπμοξ πχνμοξ ηςκ ηηζνίςκ πθδκ αοηχκ πμο
ακαθένμκηαζ ζηζξ ακςηένς παναβνάθμοξ 1, 2 ηαζ 3, κα πνδζζιμπμζμφκηαζ
απμννοπακηζηά δζαθφιαηα.
(5) Σα πνμσυκηα ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ κα πανέπμκηαζ ζημ
πνμζςπζηυ ημο ζοκενβείμο ηαεανζζιμφ (ηαεανζζηέξ) ζηδ ζοζηεοαζία ηαζ ιε ηδ
ζφκεεζδ – δζάθοζδ ηδξ εηαζνείαξ παναβςβήξ ή δζάεεζήξ ημοξ.
(6) Σα πνμσυκηα ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ
δμζμιεηνδηή.
(7) Η δζάθοζδ ηςκ παναζηεοαγμιέκςκ δζαθοιάηςκ (πνμξ πνήζδ) ηςκ
πνμσυκηςκ ηαεανζζιμφ, πμο εα ηάκμοκ μζ ηαεανζζηέξ, κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
μδδβίεξ ηδξ εηαζνείαξ παναβςβήξ ή δζάεεζδξ ηςκ πνμσυκηςκ.
(8) Η ζοβηέκηνςζδ ηςκ παναζηεοαγμιέκςκ δζαθοιάηςκ (πνμξ πνήζδ)
ηςκ πνμσυκηςκ απμθφιακζδξ, πμο εα ηάκμοκ μζ ηαεανζζηέξ, κα είκαζ ζφιθςκα ιε
ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ. Σμ είδμξ ημο απμθοιακηζημφ
πμο εα πνδζζιμπμζείηαζ ηάεε θμνά ζημοξ πχνμοξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ
πανάβναθμ 4 β (1). ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ .
(9) Σα πνμσυκηα ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ πμο εα
πνδζζιμπμζμφκηαζ, κα είκαζ ηαηάθθδθα, κα ιδ πνμηαθμφκ θεμνέξ, κα είκαζ
ελεζδζηεοιέκα βζα ηζξ ακηίζημζπεξ επζθάκεζεξ πμο εα εθανιυγμκηαζ ηαζ κα ηοβπάκμοκ
ηδξ έβηνζζδξ ηδξ επζηνμπήξ εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ ημο κμζμημιείμο.
(10) ηδκ πενίπηςζδ πμο ηα πνμσυκηα ηαεανζζιμφ ή απμθφιακζδξ
πενζέπμοκ ζοζηαηζηά ηςκ μπμίςκ ηα υνζα επαββεθιαηζηήξ έηεεζδξ ζημ πχνμ
ενβαζίαξ εα πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ, ιε εοεφκδ ημο ακαδυπμο, εα πνέπεζ κα
βίκεηαζ ιέηνδζδ ηςκ επζπέδςκ ηςκ εκ θυβς μοζζχκ ζημκ πχνμ ενβαζίαξ ζε 2ιδκδ
αάζδ ηαζ κα ημζκμπμζμφκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ εκ θυβς ιεηνήζεςκ ζηδκ επζηνμπή
εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ ημο κμζμημιείμο ηαζ ζημ Γναθείμ Τβζεζκήξ ηαζ Αζθάθεζαξ ημο
Νμζμημιείμο.
4.

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ

α. Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ ιεηά απυ ζοκεκκυδζδ ιε ηδκ Τπδνεζία ημο
Νμζμημιείμο κα ηαηαεέηεζ ζε αοηή, ζημ ηέθμξ ηάεε ιδκυξ μκμιαζηζηή ηαηάζηαζδ ιε
ημ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθήζεζ ημκ επυιεκμ ιήκα ηαζ μζ μπμίμζ εα
ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζίαξ.(«ΔΡΓΑΝΗ»).
α. Σμ πνμζςπζηυ πμο εα απαζπμθεί μ ακάδμπμξ πνέπεζ κα είκαζ οβζέξ ηαζ
εηπαζδεοιέκμ ζηδ πνήζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ-ζοζηεοχκ, ζηζξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ
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πχνςκ κμζμημιείμο, κα βκςνίγεζ ημκ ηνυπμ δζάθοζδξ ηαζ πεζνζζιμφ ηςκ πνμσυκηςκ
ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ, κα βκςνίγεζ ηα πνμζηαηεοηζηά ιέηνα αζθαθείαξ ηαζ
ημο αζθαθή πεζνζζιμφ ημο πνμζηαηεοηζημφ ελμπθζζιμφ. Η επάνηεζα ηδξ ζηακυηδηαξ
ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ εα εθέβπεηαζ ζοκεπχξ απυ ηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηδξ
ζφιααζδξ.
β Ο ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα πνδζζιμπμζεί πνμζςπζηυ εζδζηεοιέκμ
ηαζ άρμβμ απυ πθεονάξ ζοιπενζθμνάξ ηυζμ πνμξ ημ πνμζςπζηυ ημο Νμζμημιείμο
ηαζ ηα υνβακά ημο, υζμ ηαζ πνμξ αοημφξ πμο ζοκαθθάζζμκηαζ ιαγί ημο ηαζ ζδζαίηενα
ημοξ αζεεκείξ, αθθά ηαζ πνμξ ηνίημοξ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ
δ Η εκδοιαζία ημο πνμζςπζημφ εα είκαζ μιμζυιμνθδ (ζημθή), χζηε δ
ειθάκζζδ κα είκαζ άνζζηδ ηαζ ηάεε ενβαγυιεκμξ εα θένεζ αημιζηή ηάνηα ακαβκχνζζδξ
ιε ηδ θςημβναθία ηαζ ημ υκμια ημο. Η εκδοιαζία κα είκαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ, ημ δε
ηυζημξ ηδξ εα ααναίκεζ απμηθεζζηζηά ημκ ενβμθήπηδ. Ο ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα
πανέπεζ ζημ πνμζςπζηυ ημο επανηή ανζειυ εκδοιάηςκ ενβαζίαξ ηαζ οπυδδζδξ.
Τπμαάθθεηαζ ηαηάζηαζδ ιε ανζειυ ζημθχκ ηαζ οπμδδιάηςκ ακά ενβάηδ.
ε. θμζ μζ ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα είκαζ βκχζηεξ ηδξ Δθθδκζηήξ βθχζζαξ
Αθθμδαπυ πνμζςπζηυ εηηυξ ΔΔ, οπμπνεμφηαζ κα έπεζ άδεζα παναιμκήξ ηαζ ενβαζίαξ
ηαζ κα μιζθεί επανηχξ ηα εθθδκζηά.
ζη. Σμ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ εα είκαζ εηπαζδεοιέκμ ηαζ δεκ εα
ακηζηαεζζηάηαζ πςνίξ ζδζαίηενμ θυβμ. Ιδζαίηενα ζε πχνμοξ ελαζνεηζηά ορδθμφ ηαζ
ορδθμφ ηζκδφκμο, υπςξ πεζνμονβεία, ΜΔΘ, Θαθάιμοξ Μεηαδμηζηχκ Νμζδιάηςκ,
Δνβαζηήνζα, Αζιμδμζία, Αζιμδοκαιζηυ, ιαβεζνεία ηαζ ζε υπμζμ άθθμ πχνμ πνμηαεεί
απυ ηδκ Δπζηνμπή Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ, ημ πνμζςπζηυ εα πνέπεζ κα είκαζ
εζδζηά εηπαζδεοιέκμ ηαζ κα ηοβπάκεζ ηδξ έβηνζζδξ ηςκ πνμσζηαιέκςκ. ε πενίπηςζδ
ιδ ανίζημο απμηεθέζιαημξ ζημοξ πχνμοξ αοημφξ, μζ πμζκέξ πνμξ ημκ Ακάδμπμ εα
είκαζ ζδζαίηενα αοζηδνέξ.
γ. Σμ πνμζςπζηυ κα είκαζ οβζέξ ηαζ κα έπεζ αζαθζάνζμ Τβείαξ. Με ηδκ έκανλδ
ηδξ ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ υθμ ημ ειπθεηυιεκμ πνμζςπζηυ ημο ζοκενβείμο
ηαεανζυηδηαξ οπμπνεμφηαζ ιε εοεφκδ ηαζ έλμδα ημο ενβμθήπηδ κα πνμζημιίζεζ ζηδκ
Δπζηνμπή Δθέβπμο ηαζ Καεανζυηδηαξ ημο Νμζμημιείμο ή ζηδκ ΔΝΛ απμδεζηηζηά
ζημζπεία, ζφιθςκα ιε ηα μπμία έπεζ:
(1) Αηηζκμβναθία εχναηα, Γενιμακηίδναζδ Mantoux, Αοζηναθζακυ
ακηζβυκμ.
(2) Τπμαθδεεί ζημοξ παναηάης ειαμθζαζιμφξ Γζθεενίηζδαξ-Σεηάκμο
ηφπμο εκδθίημο (Σd), Ηπαηίηζδαξ Β (πνμζηυιζζδ ηίηθμο ακηζζςιάηςκ).
δ. Σμ πνμζςπζηυ εα πνέπεζ κα δζαθοθάζζεζ ημ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΠΟΡΡΖΣΟ ΣΧΝ
ΑΘΔΝΧΝ.
ε. οιθςκείηαζ νδηά υηζ απυ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ ηαιία έκκμιδ ζπέζδ
δεκ δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ημο πνμζςπζημφ ηδξ Δηαζνίαξ, δ
μπμία εοεφκεηαζ απμηθεζζηζηά έκακηζ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ
ηδξ ενβαηζηήξ, αζθαθζζηζηήξ ηαζ θμζπήξ εζδζηήξ κμιμεεζίαξ. Ο ακάδμπμξ είκαζ ηαζ
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παναιέκεζ ενβμδυηδξ ημο πνμζςπζημφ ημο. Οφηε μ ιέθθμκ ακηζζοιααθθυιεκμξ μφηε
ημ πνμζςπζηυ ημο δεκ εα έπμοκ ζφιααζδ ενβαζίαξ ιε ημ κμζμημιείμ. Καη‟ ελαίνεζδ,
δ Ακαεέημοζα Ανπή, ιεηά απυ οπυδεζλδ ηδξ Δπζηνμπήξ Δθέβπμο ηαζ Καεανζυηδηαξ
ημο Νμζμημιείμο ή ηδξ ΔΝΛ, έπεζ ημ δζηαίςια κα απαζηεί απυ ημκ Ακάδμπμ ηδκ
ακηζηαηάζηαζδ μπμζμοδήπμηε πνμζχπμο εεςνεί αηαηάθθδθμ.
ζ. Σμ πνμζςπζηυ οπμπνεμφηαζ κα οπμβνάθεζ ηαεδιενζκά ζε ηαηάζηαζδ
πανμοζίαξ ηυζμ ηαηά ηδκ πνμζέθεοζή ημο, πνμηεζιέκμο κα ακαθάαεζ ενβαζία, υζμ
ηαζ ηαηά ηδκ απμπχνδζή ημο. Η διενήζζα ηαηάζηαζδ πανμοζίαξ εα ανίζηεηαζ ζε
πχνμ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ ηαζ εα επμπηεφεηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ
ημο Νμζμημιείμο. Η ηαηάζηαζδ εα θοθάζζεηαζ απυ ημ Νμζμημιείμ (επζηνμπή
εθέβπμο ηαζ ηαεανζυηδηαξ) ηαζ ακηίβναθμ εα δζηαζμφηαζ κα έπεζ μ ακάδμπμξ. Σμ
πνμζςπζηυ ημο ενβμθήπηδ πμο δεκ πνμζήθεε κα οπμβνάρεζ εβηαίνςξ ςξ υθεζθε,
ζηδκ διενδζία ηαηάζηαζδ πανμοζίαξ, πανμοζζάγεηαζ ηαζ δδθχκεζ ηδκ εη ηςκ
οζηένςκ πνμζέθεοζή ημο ζηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηαζ ηαεανζυηδηαξ ημο
Νμζμημιείμο.
ζα. ε πενίπηςζδ απμοζίαξ ιέθμοξ ημο πνμζςπζημφ,
ακηζηαηάζηαζή ημο, ιέζα ζε πνμκζηυ δζάζηδια ιίαξ (1) χναξ.

κα

βίκεηαζ

ζα. Οζ επυπηεξ ημο ζοκενβείμο ηαεανζζιμφ κα έπμοκ αοημπνυζςπδ πανμοζία
ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ηςκ ηηζνίςκ απυ 06:00-22:00 ηαζ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ
ζφιααζδξ, κα θένμοκ ημκ αμιαδηή πμο εα δζαεέηεζ ημ Νμζμημιείμ, -ακ οπάνπεζ- ηαζ
κα εθέβπμοκ ημκ πνμβναιιαηζζιέκμ ηαεανζζιυ, ακ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ
ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ιε ημ πνυβναιια ηαεανζυηδηαξ.
ζβ. Οζ ηαεανζζηέξ πμο εα ενβάγμκηαζ ιέπνζ ηδκ χνα 22:00 κα παναθαιαάκμοκ
ημ αμιαδηή -ακ οπάνπεζ- απυ ημκ επυπηδ ημο ζοκενβείμο ηαεανζζιμφ ηαζ κα ημκ
παναδίδμοκ ζημοξ ηαεανζζηέξ πμο εα ενβάγμκηαζ απυ 22:00-06:00.
ζδ. Μεηαλφ ηςκ ηιδιάηςκ ημο Νμζμημιείμο κα ιδ βίκμκηαζ ζοπκέξ αθθαβέξ
ηςκ ηαεανζζηνζχκ. Οζ αθθαβέξ ημο πνμζςπζημφ κα ιδκ οπενααίκμοκ ημ 30% ηαε‟
υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ.
ζε. Η ηοηθμθμνία ημο πνμζςπζημφ ηαεανζυηδηαξ κα βίκεηαζ απυ αζακζέν ή
ζηάθεξ πμο δε ιεηαηζκμφκηαζ αζεεκείξ ή επζζηέπηεξ υπςξ εα μνίζεζ δ επζηνμπή
εθέβπμο ηαζ ηαεανζυηδηαξ ημο κμζμημιείμο.
5.

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
α.

Γεληθά

(1)
Η ηαεδιενζκή ηαεανζυηδηα πενζθαιαάκεζ: ηδ ζοθθμβή ηαζ
απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ, ζημφπζζια, οβνυ ηαεάνζζια ηςκ μνζγμκηίςκ
επζθακεζχκ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ημπζηή αθαίνεζδ ηςκ νφπςκ απυ ηζξ ηάεεηεξ
επζθάκεζεξ ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ ημίπςκ, ημπζηή αθαίνεζδ ηςκ νφπςκ απυ ηα
δάπεδα ηαζ ζθμοββάνζζια.
(2)
Η ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ απμπχνδζδξ αζεεκχκ (ελζηήνζα,
δζαημιζδέξ, εάκαημζ) πενζθαιαάκεζ:
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(α) ε κνλόθιηλν ζάιακν, θαζαξίδεηαη όινο ν εμνπιηζκόο
ηνπ ζαιάκνπ, εμωηεξηθέο – εζωηεξηθέο επηθάλεηεο (θιίλε, θνκνδίλν, θωηηζηηθό,
ηξαπεδίδηα, θαξέθιεο, ληνπιάπα, θ.ι.π), νη ηνίρνη θαη νη πόξηεο από ηνπο
ηνπηθνύο ξύπνπο, ην δάπεδν, ηα είδε πγηεηλήο θαη ηα πιαθάθηα.
(β) ε πνιύθιηλν ζάιακν, θαζαξίδεηαη ν εμνπιηζκόο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ αζζελή, εμωηεξηθέο – εζωηεξηθέο επηθάλεηεο, (θιίλε,
θνκνδίλν, θωηηζηηθό, ληνπιάπα, θ.ι.π).
(γ) Ζ θαζαξηόηεηα ηωλ ρώξωλ απνρώξεζεο αζζελώλ πνπ
είραλ ηεζεί ζε πξνθπιάμεηο απνκόλωζεο, γίλεηαη όπωο ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή
Ννζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεωλ.
(3)
Η ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ πμο εηηεθμφκηαζ επειααηζηέξ
δζαδζηαζίεξ (αίεμοζεξ πεζνμονβείμο – εκδμζημπήζεςκ – αββεζμβνάθμο, ακάκδρδ –
πεζνμονβζηυ - μνεμπεδζηυ ζαηνείμ ζημ ΣΔΠ, πεζνμονβζηά ελςηενζηά ζαηνεία)
πενζθαιαάκεζ:
(α) Μεηά από θάζε επέκβαζε, απνθνκηδή ηωλ
απνξξηκκάηωλ, θαζαξηόηεηα ηωλ νξηδνληίωλ επηθαλεηώλ ηνπ εμνπιηζκνύ, ηνπ
ρεηξνπξγηθνύ ηξαπεδηνύ, ηωλ πξνβνιέωλ, ηνπηθή αθαίξεζε ηωλ θειίδωλ
αίκαηνο από ηηο θάζεηεο επηθάλεηεο ηεο ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαη
ζθνπγγάξηζκα ηνπ δαπέδνπ πεξηκεηξηθά ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαπεδηνύ,
πεξίπνπ 2 κέηξα ή πεξηζζόηεξν, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο κόιπλζεο ηνπ
δαπέδνπ.
(β) ην ηέινο όιωλ ηωλ επεκβάζεωλ ηεο εκέξαο,
απνθνκηδή ηωλ απνξξηκκάηωλ, ιεπηνκεξήο θαζαξηόηεηα όιωλ ηωλ
επηθαλεηώλ ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ ρεηξνπξγηθνύ ηξαπεδηνύ, ηωλ πξνβνιέωλ, ηωλ
θνξείωλ, ηνπηθή αθαίξεζε ηωλ θειίδωλ αίκαηνο από ηνπο ηνίρνπο, πιύζηκν
ηωλ θάδωλ ηωλ απνξξηκκάηωλ θαη ζθνπγγάξηζκα όινπ ηνπ δαπέδνπ ηεο
ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο.
(4) Η βεκζηή ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ πενζθαιαάκεζ ηδ ζοθθμβή ηαζ
απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ, ζημφπζζια, οβνυ ηαεανζζιυ υθςκ ηςκ επζθακεζχκ
(ελςηενζηχκ – εζςηενζηχκ, ηάεεηςκ - μνζγυκηζςκ) ημο ελμπθζζιμφ, ηςκ ημίπςκ, ηςκ
εονχκ, ηςκ παναεφνςκ, ηςκ ηγαιζχκ, ηςκ πενζίδςκ, νμθχκ, αθαίνεζδ ημονηζκχκ
ηαζ ιένζικα βζα ημ πθφζζιυ ημοξ, ημπζηή αθαίνεζδ ηςκ νφπςκ απυ ηα δάπεδα,
ζθμοββάνζζια ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ δαπέδςκ υπμο απαζηείηαζ.
β. Σξόπνη θνπγγαξίζκαηνο
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΟΤ ΚΑΓΟΤ
ΓΗΠΛΟ ΚΑΓΟ
Κόθθηλνο: λεαβάθιαημξ (πενζέπεζ κενυ ανφζδξ).
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Μπιε: ζθμοββανίζιαημξ (πενζέπεζ ηδ δζάθοζδ ημο απμννοπακηζημφ ή ημο
απμθοιακηζημφ δζαθφιαημξ).
O ιδπακζζιυξ ζηορίιαημξ είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ζημκ ηυηηζκμ ημοαά.
ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΟΤ ΚΑΓΟΤ
1. ηδκ ανπή αμοηάιε ηδ ζηεβκή ζθμοββανίζηνα ζημκ ιπθε ημοαά ιε ηδ ζαπμοκάδα
ηαζ ηδ ζηφαμοιε υζμ πνεζάγεηαζ ζημκ ηυηηζκμ ημοαά.
2. θμοββανίγμοιε ηιήια ημο παηχιαημξ.
3. Ξεπθέκμοιε ηαζ ζηφαμοιε ηδκ ζθμοββανίζηνα ζημκ ηυηηζκμ ημοαά.
4. ηδ ζοκέπεζα αμοηάιε ηδ ζθμοββανίζηνα ζημκ ιπθε ημοαά ιε ηδ ζαπμοκάδα ηαζ
ηδ ζηφαμοιε ζημκ ηυηηζκμ ημοαά βζα κα ζοκεπίζμοιε ημ ζθμοββάνζζια.
ΠΡΟΟΥΖ
Η δζάθοζδ ηςκ απμννοπακηζηχκ βίκεηαζ ιε γεζηυ κενυ ηαζ υθςκ ηςκ
απμθοιακηζηχκ βίκεηαζ ιε ηνφμ κενυ.
Γεκ ακαιζβκφμκηαζ πμηέ ηα απμθοιακηζηά ιε ηα απμννοπακηζηά δζαθφιαηα.
Η εημζιαζία ηςκ ημοαάδςκ ιε κενυ ηαζ ιε ηδκ δζάθοζδ ηςκ απμννοπακηζηχκ ή
ηςκ απμθοιακηζηχκ δζαθοιάηςκ βίκεηαζ θίβμ πνζκ ηδκ έκανλδ ημο ζθμοββανίζιαημξ.
Αιέζςξ ιεηά ημ ηεθείςια ημο ζθμοββανίζιαημξ πθέκμκηαζ μζ ζθμοββανίζηνεξ ηαζ μζ
ημοαάδεξ. Γεκ αθήκμκηαζ πμηέ μζ ζθμοββανίζηνεξ ιέζα ζημοξ ημοαάδεξ.
γ. Καζαξηόηεηα αίκαηνο ζε επηθάλεηεο
Μεγάιεο πνζόηεηεο αίκαηνο
Καθφπημκηαζ, ιε πανημαάιααηα ηαζ πθδιιονίγεηαζ δ πενζμπή ιε δζάθοια πθςνίκδξ
5.000-6.000 ppm.
Σμ απμθοιακηζηυ δζάθοια αθήκεηαζ βζα 10 θεπηά.
Καηυπζκ υθα ηα οθζηά απμιαηνφκμκηαζ ιε ηαεανυ πανημαάιααημ ηαζ
απμννίπημκηαζ ζημοξ ηάδμοξ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιιάηςκ.
Μεηά ηδκ ημπζηή ηαεανζυηδηα - απμθφιακζδ, δ πενζμπή ζθμοββανίγεηαζ ιε
δζάθοια πθςνίκδξ 500-600 ppm
Κειίδεο αίκαηνο
Απμιαηνφκμκηαζ ιε έκα απμννμθδηζηυ οθζηυ (π.π πανημαάιααηαξ) ημ μπμίμ
απμννίπηεηαζ ζημκ ηάδμ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιιάηςκ.
Μεηά πνέπεζ κα ζθμοββανίγεηαζ ημπζηά δ πενζμπή ιε δζάθοια πθςνίκδξ 500-600
ppm
ηηο επηθάλεηεο κε κνθέηεο ή ραιηά πνδζζιμπμζείηαζ δζάθοια απμθοιακηζημφ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ Δ.Ν.Λ.
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ΠΡΟΟΥΖ
Σμ πνμζςπζηυ ηαεανζυηδηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαεανζυηδηαξ πενζμπχκ πμο
έπμοκ αίια πνέπεζ κα θμνά βάκηζα.
Μεηά ηδκ ηαεανζυηδηα αθαζνμφκηαζ ηα βάκηζα ηαζ ηα πένζα πθέκμκηαζ ιε ζαπμφκζ
ηαζ κενυ.
Οζ ηάδμζ ζθμοββανίζιαημξ ηαζ μζ ζθμοββανίζηνεξ ιεηά ηδκ ηαεανζυηδηα πθέκμκηαζ
ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ιε πθςνίκδ.
δ. Κώδηθαο Υξωκάηωλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ - ΚΧΓΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ
ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΑ
ΞΔΚΟΝΗΜΑΣΟ

ΥΡΖΖ ΚΟΤΒΑ
ΞΔΚΟΝΗΜΑΣΟ

ΠΡΑΗΝΟ

ΓΡΑΦΔΗΑ,
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ
ΥΧΡΟΗ

ΜΠΛΔ

ΚΗΣΡΗΝΟ

ΚΟΚΚΗΝΟ

ΥΡΧΜΑ VETEX
ΞΔΚΟΝΗΜΑΣΟ

ΥΡΖΖ VETEX
ΞΔΚΟΝΗΜΑΣΟ

ΠΡΑΗΝΟ

ΓΡΑΦΔΗΑ,
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ
ΥΧΡΟΗ

ΘΑΛΑΜΟΗ,
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ,
ΑΗΘΟΤΔ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ
(θξεβάηηα,
θνκνδίλα,
εμνπιηζκόο)

ΜΠΛΔ

ΝΗΠΣΖΡΔ,
ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ,
ΠΛΑΚΑΚΗΑ
ΥΧΡΧΝ

ΚΗΣΡΗΝΟ

ΣΟΤΑΛΔΣΔ,
ΠΛΑΚΑΚΗΑ
ΥΧΡΟΤ

ΚΟΚΚΗΝΟ

ΥΡΧΜΑ ΚΟΤΒΑ
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ

ΘΑΛΑΜΟΗ,
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ,
ΑΗΘΟΤΔ
ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ
(θξεβάηηα,
θνκνδίλα,
εμνπιηζκόο)
ΝΗΠΣΖΡΔ,
ΝΣΟΤΕΗΔΡΔ,
ΠΛΑΚΑΚΗΑ
ΥΧΡΧΝ
ΣΟΤΑΛΔΣΔ,
ΠΛΑΚΑΚΗΑ
ΥΧΡΟΤ

ΥΡΖΖ ΚΟΤΒΑ
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑΣΟ
ΦΟΤΓΓΑΡΗΜΑ
(πεξηέρεη ηε δηάιπζε ηνπ
απνξξππαληηθνύ ή ηνπ
απνιπκαληηθνύ)

ΜΠΛΔ

ΞΔΒΓΑΛΜΑ
(πεξηέρεη λεξό βξύζεο γηα μέβγαικα
ηεο ζθνπγγαξίζηξαο)

ΚΟΚΚΗΝΟ
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ΖΜΔΗΧΖ: θμζ ακελαζνέηςξ μζ ημοαάδεξ λεζημκίζιαημξ ηαζ μζ ημοαάδεξ
ζθμοββανίζιαημξ, πνέπεζ κα είκαζ ιανηανζζιέκμζ ιε ηδκ μκμιαζία ημο πχνμο ηαζ
ηδκ πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγμκηαζ.
ε. Απνξξίκκαηα
Σα ημζκά απμννίιιαηα (ζαηνζηά απυαθδηα αζηζημφ παναηηήνα) ημπμεεημφκηαζ ζε
ζαημφθεξ ιαφνμο πνχιαημξ ηζξ μπμίεξ δζαεέηεζ ημ ζοκενβείμ ηαεανζζιμφ.
Οζ ζαημφθεξ απμννζιιάηςκ ζοθθέβμκηαζ αθμφ δεεμφκ ιε ηθείζηνα.
Σα ιμθοζιαηζηά απμννίιιαηα ημπμεεημφκηαζ ζε εζδζηά δμπεία αζπιδνχκ
ακηζηεζιέκςκ (ηα μπμία δζαεέηεζ ημ Νμζμημιείμ) ηαζ ζε εζδζηέξ ζαημφθεξ ανπζηήξ
ζοθθμβήξ (ηζξ μπμίεξ δζαεέηεζ ημ ζοκενβείμ ηαεανζζιμφ). Καηά ηδκ ζοθθμβή ηςκ
ιμθοζιαηζηχκ απμννζιιάηςκ πάκς ζε ηάεε ζαημφθα ανπζηήξ ζοθθμβήξ ή δμπείμ
αζπιδνχκ ακηζηεζιέκςκ επζημθθάηαζ εηζηέηα απυ ημκ ηαεανζζηή πμο ακαβνάθεζ ηδκ
διενμιδκία ζοθθμβήξ ηαζ ημ πχνμ πνμέθεοζδξ ηςκ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιιάηςκ.
Οζ εζδζηέξ ζαημφθεξ ανπζηήξ ζοθθμβήξ ιμθοζιαηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηα δμπεία
αζπιδνχκ ακηζηεζιέκςκ ημπμεεημφκηαζ ζε εζδζηά πανημηζαχηζα ηα μπμία πανέπεζ ημ
ζοκενβείμ ηαεανζζιμφ.
Οζ ηθεζζηέξ ζαημφθεξ ιε ηα ημζκά απμννίιιαηα ηαζ ηα ηθεζζηά εζδζηά πανημηζαχηζα ιε
ηα ιμθοζιαηζηά απμννίιιαηα απμεδηεφμκηαζ πνμζςνζκά ζημκ πνμηαεμνζζιέκμ
πχνμ ηάεε Σιήιαημξ (απαβμνεφεηαζ δ πνμζςνζκή απμεήηεοζδ απμννζιιάηςκ ζε
δζαδνυιμοξ, ζαθυκζα, αζακζέν, πνμαφθζμ πχνμ ηηζνίςκ η.θ.π).
Η ζοθθμβή ηαζ απμημιζδή ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ Κθζκζηχκ – ΜΔΘ – Υεζνμονβείμο –
Δνβαζηδνίςκ – Μαβεζνείςκ – Δζηζαημνίςκ – Κμογίκεξ ηθζκζηχκ εα βίκεηαζ
ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3) θμνέξ ηδκ διένα (Π-Μ-Β) ηαζ ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ πχνςκ
δζμίηδζδξ ημοθάπζζημκ ιζα (1) θμνά ηδκ διένα.
Οζ ηάδμζ απμννζιιάηςκ εα ηαεανίγμκηαζ-πθέκμκηαζ υπςξ μνίγεηαζ ηαηςηένς ηαζ
Πνμζεήηδ «1» ημο Πανανηήιαημξ «Α».
Η ιεηαθμνά ηςκ απμννζιιάηςκ βίκεηαζ ιε ηθεζζηά ηνμπήθαηα αιαλίδζα (άθθμ βζα ηα
ημζκά ηαζ άθθμ βζα ηα ιμθοζιαηζηά απμννίιιαηα).
Σα αζακζέν ιέζς ηςκ μπμίςκ εα ιεηαθένμκηαζ ηα ηνμπήθαηα αιαλίδζα ηαεχξ ηαζ μζ
έλμδμζ ημο Νμζμημιείμο ιέζς ηςκ μπμίςκ εα ιεηαθένμκηαζ ηα απμννίιιαηα ζημ
πχνμ ηδξ ηεθζηήξ ζοθθμβήξ εα ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ
ή/ηαζ ηδκ ΔΝΛ.
Σα ημζκά απμννίιιαηα ημπμεεημφκηαζ ζημοξ ζηαεενμφξ ζοιπζεζηέξ (containers) ηαζ
ηα ιμθοζιαηζηά ζηα ροβεία πνμζςνζκήξ απμεήηεοζήξ ημοξ ή ζημοξ πχνμοξ
επελενβαζίαξ ημοξ. Μεηά ηδ ιεηαθμνά ηςκ απμννζιιάηςκ, ηα ηνμπήθαηα αιαλίδζα εα
πθέκμκηαζ ιε απμννοπακηζηυ ηαζ εα απμθοιαίκμκηαζ ιε εκχζεζξ πθςνίμο πθδζίμκ
ημο πχνμο απμεήηεοζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ (πνμαφθζμ) ηαζ υπςξ εα μνίζεζ δ
επζηνμπή εθέβπμο ηαζ ηαεανζυηδηαξ ημο κμζμημιείμο.
Γωδεθάινγνο πγηεηλήο απνξξηκκάηωλ
Οζ ηάδμζ απμννζιιάηςκ πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε εοημθυπνδζηεξ εέζεζξ.
θμζ μζ ηάδμζ ζε μπμζμδήπμηε ιένμξ ημο κμζμημιείμο πνέπεζ κα κηφκμκηαζ ιε
πθαζηζημφξ ζάημοξ (δοκαημφξ ηαζ ιε ανηεηυ πάπμξ, χζηε κα ιδ ζπίγμκηαζ.
Οζ ηάδμζ πνέπεζ κα ιαγεφμκηαζ ζε ποηκά πνμκζηά δζαζηήιαηα, χζηε κα ιδ ιονίγμοκ
ηαζ κα είκαζ πδβή ααηηδνζδίςκ ηα απμννίιιαηα.
ηακ μζ πθαζηζημί ζάημζ βειίζμοκ (3/4 ημ πμθφ) πνέπεζ κα δέκμκηαζ υθμζ ζθζηηά ιε
ημνδυκζ (ζθζηηήνεξ πθαζηζημί), χζηε κα ιεηαθένμκηαζ εφημθα ηαζ αηίκδοκα.
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Γεκ επζηνέπεηαζ δ εηηέκςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ απυ ημ έκα δμπείμ ζε άθθμ, ή απυ
έκα ζάημ ζε άθθμ, δζυηζ δζαζπείνμκηαζ ααηηήνζα.
θμζ μζ ηάδμζ πνέπεζ κα πθέκμκηαζ ιε απμθοιακηζηυ ηαζ κα ζηεβκχκμοκ ιία θμνά ζημ
ηέθμξ ηδξ διέναξ.
ημοξ πχνμοξ ηνμθήξ υθεξ μζ ζηυνπζεξ ηνμθέξ ηαζ ηα ρίπμοθα πνέπεζ κα
ηαεανίγμκηαζ ηαθά αιέζςξ ιεηά ημ ιαβείνεια ή ημ θαβδηυ, επεζδή βίκμκηαζ ηνμθή βζα
ηζξ ηαηζανίδεξ, ηα ιονιήβηζα ηθπ.
Σα ηανυηζζα ζοθθμβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ απμννζιιάηςκ ηςκ ηιδιάηςκ πνέπεζ:
■ Να ιδ θμνηχκμκηαζ ζε ιεβάθμ φρμξ, βζαηί βίκμκηαζ αηοπήιαηα ζημοξ δζαδνυιμοξ
(δζαζπμνά απμννζιιάηςκ πμο ιμθφκμοκ).
■ Πνέπεζ κα έπμοκ υθμοξ ημοξ ζάημοξ δειέκμοξ, ηαθά ημπμεεηδιέκμοξ ηαζ κα
ηοηθμθμνμφκ ιε ζηεπαζιέκα ηα ηαπάηζα ημοξ.
■ Πνέπεζ ηαεδιενζκά κα πθέκμκηαζ ιε εζδζηυ απμθοιακηζηυ ηαζ κα δζαηδνμφκηαζ ζε
ηαθή ηαηάζηαζδ.
Γεκ επζηνέπεηαζ δ ζοθθμβή ηαζ ιεηαθμνά απμννζιιάηςκ μπμζμοδήπμηε είδμοξ ζε
πάνηζκα ημοηζά. θα ηα ημοηζά πνέπεζ κα λδθχκμκηαζ ηαζ αθμφ δζπθςεμφκ κα
ιεηαθένμκηαζ ζε δεζιίδεξ ζημ πχνμ απμννζιιάηςκ.
ηακ έπεηε οπμρία υηζ μζ ζάημζ είκαζ ιμθοζιέκμζ, θμνάηε βάκηζα ιζαξ πνήζεςξ, αθθά
αβάθηε ηα αιέζςξ ιεηά ηαζ πθφκεηε ηα πένζα ζαξ, δζυηζ εα ιμθφκεηε ηα πάκηα βφνς
ζαξ.
Απμθεφβεηε ηδ δδιζμονβία ζηυκδξ, ζηαβμκζδίςκ ηαζ άιεζδξ επαθήξ ηςκ πενζχκ ιε
ηα απμννίιιαηα.
Πθέκεηε ηαθά ηα πένζα ζαξ ιεηά απυ ηάεε επαθή ιε απμννίιιαηα.
ηελ Πξνζζήθε
απνξξηκκάηωλ
ζη.

«2»

παξέρνληαη

γεληθέο

νδεγίεο

γηα

ηε

δηαρείξηζε

Πεξηγξαθή γηα ηηο βαζηθόηεξεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ

(1) Σμ ζημφπζζια κα βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ιε
ιδπακήιαηα – ελμπθζζιυ πμο δε θμνηίγμοκ ημκ αένα ιε ζηυκδ. ημ ηέθμξ ηδξ
ενβαζίαξ ηαεανζυηδηαξ ζε ηάεε ςνάνζμ ενβαζίαξ μζ οθαζιάηζκεξ ζημφπεξ (εάκ
πνδζζιμπμζμφκηαζ) κα ηαεανίγμκηαζ, κα πθέκμκηαζ ιε απμννοπακηζηυ ηαζ κα
απμθοιαίκμκηαζ ιε εκχζεζξ πθςνίμο. ε ηάεε ςνάνζμ ενβαζίαξ κα πνδζζιμπμζείηαζ
ζηεβκή ζημφπα βζα ζημφπζζια.
(2) Σμ οβνυ λεζηυκζζια ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ ακηζηεζιέκςκ κα βίκεηαζ
ιε απμννοπακηζηυ ή απμθοιακηζηυ δζάθοια ιε ηδ πνήζδ λεζημκυπακμο υπςξ
ακαθοηζηά μνίγεηαζ ζε άθθα ζδιεία ηδξ δζαηήνολδξ. Γε εα ακαιζβκφμκηαζ
απμννοπακηζηά δζαθφιαηα ιε απμθοιακηζηά. Η δζάθοζδ πνέπεζ κα αθθάγεζ υηακ
αθθάγεζ ημ πνχια ηδξ δζάθοζδξ. Οζ ηάδμζ ηαζ ηα λεζημκυπακα ιεηά ηδ πνήζδ ημοξ εα
πθέκμκηαζ ιε απμννοπακηζηυ ηαζ εα απμθοιαίκμκηαζ ιε εκχζεζξ πθςνίμο. ε ηάεε
ςνάνζμ ενβαζίαξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηεβκά λεζημκυπακα.
(3) Ο ημπζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ ηδθίδςκ αίιαημξ ηαζ αζμθμβζηχκ οβνχκ
ζε επζθάκεζεξ βίκεηαζ ιε εκχζεζξ πθςνίμο. Ο ηνυπμξ ηαεανζζιμφ-απμθφιακζήξ ημοξ
κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε υζα μνίγμκηαζ ζημ πανυκ.
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(4) Η ημπζηή αθαίνεζδ ηςκ νφπςκ απυ ηα δάπεδα (π.π αενκίηζ
οπμδδιάηςκ ,η.θ.π) κα βίκεηαζ ιε ελμπθζζιυ ηαζ πνμσυκηα ηαεανζζιμφ ηα μπμία δεκ
πνμηαθμφκ θεμνέξ ηαζ δεκ ηαηαζηνέθμοκ ηα είδδ ηςκ δαπέδςκ ηςκ ηηζνίςκ.
(5) Σμ ζθμοββάνζζια υθςκ ηςκ πχνςκ κα βίκεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ημο
δζπθμφ ημοαά ηαζ ιε ηδ πνήζδ απμννοπακηζημφ ή απμθοιακηζημφ υπςξ ακαθοηζηά
μνίγεηαζ ζε άθθα ζδιεία ηδξ δζαηήνολδξ. Γε εα ακαιζβκφμκηαζ απμννοπακηζηά ιε
απμθοιακηζηά. Η ηεπκζηή ημο ζθμοββανίζιαημξ ιε ημ δζπθυ ημοαά θαίκεηαζ ζημ
πανυκ πανάνηδια. Η δζάθοζδ ημο απμννοπακηζημφ ή απμθοιακηζημφ ηαεχξ ηαζ ημ
κενυ λεαβάθιαημξ κα αθθάγεηαζ οπμπνεςηζηά ιεηά ημ ζθμοββάνζζια:
(α) Κάεε εαθάιμο ΜΔΘ, εαθάιμο απμιυκςζδξ, αίεμοζαξ
πεζνμονβείμο ή εκδμζημπήζεςκ ή ενβαζηδνίμο.
(α) Κάεε ηνείξ (3) ιμκυηθζκμοξ εαθάιμοξ.
(β) Κάεε δφμ (2) εαθάιμοξ δίηθζκμοξ ή ηνίηθζκμοξ.
(δ) Κάεε εαθάιμο ιε πενζζζυηενεξ ηςκ ηεζζάνςκ (4) ηθζκχκ.
(ε) ηακ ανπίγεζ κα αθθάγεζ ημ πνχια ημο κενμφ λεαβάθιαημξ
(βζα ημοξ οπυθμζπμοξ πχνμοξ).
Καηά ημ ζθμοββάνζζια κα ημπμεεημφκηαζ πζκαηίδεξ πνμεζδμπμίδζδξ υηζ ημ
<<ΓΑΠΔΓΟ ΔΙΝΑΙ ΤΓΡΟ>>. Οζ ηάδμζ ζθμοββανίζιαημξ ηαζ μζ ζθμοββανίζηνεξ ιεηά
ηδ πνήζδ ημοξ κα πθέκμκηαζ ιε απμννοπακηζηυ, κα απμθοιαίκμκηαζ ιε πθςνίκδ ηαζ
κα ακανηχκηαζ βζα κα ζηεβκχζμοκ. ε ηάεε ςνάνζμ ενβαζίαξ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζηεβκέξ ζθμοββανίζηνεξ βζα ζθμοββάνζζια.
(6) Η ηαεανζυηδηα ηςκ πχνςκ οβζεζκήξ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
μδδβίεξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ Λμζιχλεςκ ηαζ υπςξ ακαθοηζηά μνίγεηαζ ζε
άθθα ζδιεία ηδξ δζαηήνολδξ. Σμπμεεηείηαζ πανηί οβείαξ, οβνυ ζαπμφκζ ζηζξ
ζαπμοκμεήηεξ ηαζ πεζνμπεηζέηεξ, ηα μπμία πανέπεζ ημ κμζμημιείμ. Δζδζηυηενα, μζ
επζημίπζεξ ζαπμοκμεήηεξ πθέκμκηαζ ηαζ αθμφ ζηεβκχζμοκ, λακαβειίγμκηαζ ιε οβνυ
ζαπμφκζ.
(7) Γάκηζα εα θμνμφκ μζ ηαεανζζηέξ (ηα μπμία πανέπεζ ημ ζοκενβείμ
ηαεανζζιμφ) υηακ:
(α) οθθέβμοκ ή ιεηαθένμοκ απμννίιιαηα.
(α) Καεανίγμοκ είδδ οβζεζκήξ.
(β) Καεανίγμοκ επζθάκεζεξ πμο οπάνπεζ αίια.
(δ) Καεανίγμοκ
πνμθοθάλεζξ απμιυκςζδξ.

εάθαιμ

πμο

κμζδθεφεηαζ

αζεεκήξ

ζε
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(8) ημ ηέθμξ ηδξ ενβαζίαξ ημο, ηάεε ηαεανζζηήξ κα πθέκεζ ιε
απμννοπακηζηυ ημ ηνμπήθαημ ηαεανζζιμφ ηαζ κα επζιεθείηαζ ημ πχνμ ηαζ ηα οθζηά
ημο.
(9) Ο ηςδζηυξ πνςιάηςκ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ εηηεθμφκηαζ μζ
δζαδζηαζίεξ ηαεανζυηδηαξ ηςκ επζθακεζχκ θαίκεηαζ ζημ πανυκ πανάνηδια.
Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή γηα ηηο βαζηθόηεξεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ.
Καζαξηζκόο δαπέδωλ θαη θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ
Ο ηαεανζζιυξ δαπέδςκ είκαζ ηαεδιενζκή ενβαζία, εκχ δ ζοκηήνδζδ ή αθαίνεζδ
πανηεηίκδξ είκαζ πενζμδζηή.
ημοπίγεηε πνδζζιμπμζχκηαξ δθεηηνζηή ζημφπα (ιε πνμδζαβναθέξ ηαηαηνάηδζδξ
ζςιαηζδίςκ ηαζ επζπέδμο εμνφαμο) ή ζάνςενα ιζαξ πνήζεςξ.
θμοββανίγεηε ιε οβνυ ηαηάθθδθμ βζα ηδ δζαηήνδζδ πανηεηίκδξ (ιε ή πςνίξ
πνήζδ απμθοιακηζημφ, ακάθμβα ημ πχνμ).
πληήξεζε παξθεηίλεο
Η ζοκηήνδζδ είκαζ πενζμδζηή ηαζ βίκεηαζ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο πχνμο (π.π.
εαδμιαδζαία βζα ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ). ημπυξ ηδξ ενβαζίαξ αοηήξ είκαζ δ
αεθηίςζδ ηδξ βοαθάδαξ ηδξ πανηεηίκδξ ηαζ δ αφλδζδ ηδξ ακημπήξ ηδξ. Γεκ
επζηνέπεηαζ δ πνήζδ πανηεηίκδξ ζε ακηζζηαηζηά δάπεδα βζαηί αθαζνεί ηδκ ακηζζηαηζηή
ημοξ ζδζυηδηα (π.π. Υεζνμονβεία).
Απμιαηνφκεηε ηα έπζπθα ηαζ ηαεανίγεηε ηαθά ηδκ πενζμπή.
Ανπίγεηε ημ βοάθζζια ιε ιδπακμηίκδημ ηνυπμ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζπνέζ ηαζ
πνμπςνχκηαξ ιε θυνα πνμξ ηδκ έλμδμ.
Αθαίξεζε παξθεηίλεο
Η αθαίνεζδ πανηεηίκδξ είκαζ πενζμδζηή ηαζ βίκεηαζ ζοκήεςξ ηάεε ελάιδκμ ή
ζοπκυηενα ακ οπάνπεζ θεμνά πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ηαηαζηνμθή ημο δαπέδμο (
δ πανηεηίκδ εηηυξ απυ ημ βοάθζζια ηαζ ηδκ ςναία υρδ ημο δαπέδμο είκαζ ζδιακηζηυξ
πανάβςκ πνμζηαζίαξ ημο, βζαηί ηθείκεζ ημοξ πυνμοξ ηαζ ειπμδίγεζ ηδκ παναιμκή
νφπςκ, δζεοημθφκμκηαξ ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ απμθφιακζδ).
Γεκ επζηνέπεηαζ κα ιέκμοκ πμθθέξ ζηνχζεζξ πανηεηίκδξ ζημ δάπεδμ, βζαηί ανπίγεζ
κα ζπάεζ (δδιζμονβεί νςβιέξ), ιε απμηέθεζια ημπζηά κα ιδκ πνμζηαηεφεηαζ ημ
δάπεδμ.
Απμιαηνφκεηε ηα έπζπθα.
Αθαζνείηε υθα ηα ζηνχιαηα πανηεηίκδξ ιε ημ ηαηάθθδθμ αθαζνεηζηυ οβνυ.
Ξεαβάγμοιε ηαθά, βζαηί ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ δδιζμονβμφκηαζ βναιιέξ ή
εαιπάδεξ ζηδ κέα πανηεηίκδ (ηδκ πνμζαάθθεζ ηοπυκ οπυθεζιια ημο αθαζνεηζημφ).
Απθχκεηε 2 έςξ 3 ζηνχιαηα πανηεηίκδξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζθμοββανυπακμ ή
βμοκάηζ πςνίξ ηνίπεξ , βζαηί απμζπχκηαζ ηαζ ιέκμοκ εβηθςαζζιέκεξ ζημ δάπεδμ.
Κάεε ζηνχια πνέπεζ κα ζηεβκχζεζ ηαθά πνζκ επακαθδθεεί κέα ζηνχζδ.
Η ενβαζία βίκεηαζ ζε ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ.
ηακ μθμηθδνςεεί δ ενβαζία ηαεανίγμοιε ημ δάπεδμ.
Καζαξηζκόο κνθέηαο
Οζ ιμηέηεξ έπμοκ ιεζμκέηηδια ζε ζπέζδ ιε ηα δάπεδα (αζκοθζηά ή θζκμηάπδηεξ),
δζυηζ δεκ ελαζθαθίγμοκ πθήνςξ ηζξ απαζηήζεζξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ηςκ
πχνςκ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ οπάνπμοκ οθζηά ηαεανζζιμφ, ηα
./.
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μπμία θεζημονβμφκ ζακ επίζηνςζδ, δζεοημθφκμκηαξ ημκ ηαεανζζιυ, αθθά ζε
ιεηνήζεζξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί απυ ηα ηιήιαηα Λμζιχλεςκ, ηα
απμηεθέζιαηα οζηενμφκ ηςκ θμζπχκ δαπέδςκ.
Καεανίγμκηαζ ηαεδιενζκά ιε απμννμθδηζηή-ηνμοζηζηή ζημφπα.
Πθέκμκηαζ πενζμδζηά ιε ιδπακή πμο πενζέπεζ κενυ ηαζ απμννοπακηζηυ ή ιε αθνυ
ηαεανζζιμφ.
Η ιμηέηα πνέπεζ κα ζηεβκχζεζ ηαθά πνζκ παηδεεί.
Μεηά ημ πθφζζιμ επακαθαιαάκεηαζ δ επελενβαζία ιε επζαναδοκηζηυ οβνυ
πονμπνμζηαζίαξ ή πνμζηαζίαξ θεηέδςκ.
ε πενζπηχζεζξ θεηέδςκ αθαζνείηαζ ημπζηά μ θεηέξ ηαζ αημθμοεεί ημ πθφζζιμ.
Καζαξηζκόο ηνηρνπνηίαο
Ο ηαεανζζιυξ ημζπμπμζίαξ είκαζ πενζμδζηυξ ηαζ βίκεηαζ ηάεε ιήκα ή ακάθμβα ιε ηδ
πνήζδ ημο πχνμο.
Απμιαηνφκεηε ηα έπζπθα πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζημκ ημίπμ.
ημοπίγεηε ημκ ημίπμ ιε βμοκάηζ ή ιάηηνμκ.
Αθαζνείηε ημοξ ημπζημφξ θεηέδεξ ιε ζθμοββάνζ.
Πθέκεηε ημκ ημίπμ ιε βμοκάηζ ή ιάηηνμκ πνδζζιμπμζχκηαξ κενυ ηαζ ημ ακάθμβμ
οβνυ ηαεανζζιμφ ζε ζςζηή ακαθμβία (ιεβαθφηενδ πμζυηδηα δδιζμονβεί εάιπςια
πςνίξ επζπθέμκ δνάζδ).
Υνδζζιμπμζείηε ημ οθζηυ πμο ζοκζζηά μ πνμιδεεοηήξ, ελαζθαθίγμκηαξ ηα
επζεοιδηά απμηεθέζιαηα πςνίξ κα αθθμζςεεί ημ πνχια ημο ημίπμο.
Αθθάγεηε ζοπκά ημ κενυ ημο ημοαά.
Πενκάηε ημκ ημίπμ ιε ιάηηνμκ αθαζνχκηαξ κενυ ηαζ νφπμοξ (ηα ζφβπνμκα
ηαεανζζηζηά δεκ απαζημφκ λέαβαθια).
Καζαξηζκόο πιαθηδίωλ
Ακάθμβα ιε ημ πχνμ ηαεμνίγεηαζ δ ζοπκυηδηα ηαεανζζιμφ.
απμοκίγεηε ιε ημ εβηεηνζιέκμ οβνυ ηαεανζζιμφ ή απμθοιακηζηυ. Γεκ πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζείηε ιεβαθφηενδ ηδξ πνμαθεπυιεκδξ πμζυηδηαξ, βζαηί δεκ εκζζπφεηαζ δ
δνάζδ ημο ηαεανζζηζημφ, εκχ ακηζεέηςξ δοζημθεφεηαζ ημ λέαβαθια.
Ξεαβάγεηε ηαζ ζηεβκχκεηε ιε ημ ακάθμβμ πακί.
Γεληθόο θαζαξηζκόο δωκαηίνπ λνζειείαο
Απμθφιακζδ πχνςκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ.
Καεάνζζια ημίπςκ απυ απμηοπχιαηα ηαζ θεηέδεξ.
Πυνηεξ, πεζνμθααέξ, ημοδμφκζα αζεεκχκ, ζηδνίβιαηα μνχκ –πθφζζιμ.
Φςηζζηζηά, ηάδνα-πθφζζιμ, λεζηυκζζια.
Παναηθίκζα ιμκάδα-ηαεάνζζια.
Πθφζζιμ (ηαεάνζζια) ακαπδνζηχκ πμθοενυκςκ ηαζ θμνείςκ, ηνεααηζχκ,
ζηνςιάηςκ (ηαζ κα βονίγμκηαζ), ημιμδίκςκ, πεζνμθααχκ, ημονηζκυλοθςκ, αεκεηζηχκ
ημονηζκχκ, δζαπςνζζηζηχκ, ηαεζζιάηςκ ηαζ βεκζηά υθμο ημο ελμπθζζιμφ ημο
δςιαηίμο, αθθαβή ημονηζκχκ δφμ εζδχκ (πανααάκ ηαζ ιπαθημκυπμνηςκ) ηθπ.
Ο βεκζηυξ ηαεανζζιυξ ηςκ δςιαηίςκ κμζδθείαξ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
πνμδζαβναθέξ ημο Νμζμημιείμο ηαζ ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ Δπζηνμπήξ Νμζμημιεζαηχκ
Λμζιχλεςκ. Γεκζηυξ ηαεανζζιυξ βίκεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο αδεζάγεζ δ ηθίκδ.
Γεκζηυξ ηαεανζζιυξ υθςκ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ (ΔΚΣΟ ηςκ ακζπκεοηχκ
ποναζθάθεζαξ ηαζ αεναβςβχκ ηθζιαηζζιμφ, πμο βίκεηαζ πανμοζία ηδξ Σεπκζηήξ
Τπδνεζίαξ).
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Καζαξηζκόο θιηκαθνζηαζίωλ
Σα ηθζιαημζηάζζα ηαεανίγμκηαζ-ζθμοββανίγμκηαζ δφμ θμνέξ ηδκ διένα, πνςί ηαζ
απυβεοια ηαζ υπμηε οπάνπεζ ακάβηδ:
ημοπίγμκηαζ ιε δθεηηνζηή ζημφπα.
Ξεζημκίγμκηαζ μζ πζκαηίδεξ ηαζ ηα ηαπάηζα θςηζζιμφ.
Απμθοιαίκμκηαζ μζ πεζνμθααέξ ηςκ εονχκ ελυδμο πνμξ ημ ηθζιαημζηάζζμ ηαζ μζ
ημοπαζηέξ.
Καεανίγεηαζ ημ ζμααηεπί, ηα πνεαάγζα ηςκ παναεφνςκ ηαζ ηα ηγάιζα ιέζα-έλς.
θμοββανίγεηαζ ηαζ αθθάγεηαζ ημ κενυ ζοπκά ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ δ πζκαηίδα ιε
ηδκ έκδεζλδ: “Βνεβιέκμ Πάηςια”. Γεκ εηηεθείηαζ δ ενβαζία αοηή ζε χνεξ αζπιήξ.
Ο βεκζηυξ ηαεανζζιυξ βίκεηαζ ηάεε άαααημ.
Καζαξηζκόο Υώξωλ Τγηεηλήο
Η ζοπκυηδηα είκαζ ακάθμβδ ηδξ πνήζδξ (π.π Κμζκυπνδζηα W/C: ζθμοββάνζζια ηαζ
είδδ οβζεζκήξ ηάεε ιία χνα, βεκζηυξ ηαεανζζιυξ: ιία θμνά ηδκ διένα)
απμφκζζια –Απμθφιακζδ θεηάκδξ. Υνδζζιμπμζείηαζ ηυηηζκμ πακί ζημκ ηυηηζκμ
ημοαά ηαζ θμνάιε βάκηζα ιζαξ πνήζδξ.
Καεανζζιυξ πθαηζδίςκ ημίπμο (υπςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ ενβαζία).
Αθαίνεζδ αθάηςκ απυ ηζξ ανφζεξ ηαζ ηα είδδ οβζεζκήξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηάθθδθμ
αθαζνεηζηυ οβνυ (πνμζμπή ζηζξ αοηυιαηεξ ανφζεξ ιε ζέκζμνα, βζαηί ιε ηδκ δνάζδ
ημο αθαζνεηζημφ οβνμφ θεείνεηαζ μ αζζεδηήναξ).
Καεανζζιυξ εζδχκ οβζεζκήξ ηαζ θμζπχκ ελανηδιάηςκ ιπάκζμο (ηαενέθηεξ, πεζνμθααέξ ηθπ)ιε ηνυπμ ακάθμβμ ηςκ πθαηζδίςκ.
Σμπμεέηδζδ πανηζμφ ημοαθέηαξ.
οιπθήνςια οβνμφ ζαπμοκζμφ.
Σμπμεέηδζδ ηαζκίαξ “ΑΠΟΛΤΜΑΝΘΗΚΔ” ζηδκ θεηάκδ.
θμοββάνζζια δαπέδμο.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζηα βάκηζα ιζαξ πνήζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ΜΟΝΟ ζηδ θεηάκδ ηαζ
δίκμοιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ πνςιαημθυβζμ πακζχκ. Σμ κενυ ημο ημοαά δεκ
πνδζζιμπμζείηαζ ζε άθθμ πχνμ οβζεζκήξ.
Καζαξηζκόο Υεηξνπξγείωλ
Ο ηαεανζζιυξ ηςκ πχνςκ ηςκ πεζνμονβείςκ οπυηεζηαζ ζε εζδζημφξ αοζηδνμφξ
ηακυκεξ Καεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ηαζ βίκεηαζ απυ ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. Η
επίαθερδ ηςκ ενβαζζχκ βίκεηαζ απυ ηδκ πνμσζηαιέκδ ηςκ πεζνμονβείςκ. Τπάνπμοκ
δφμ ζηάδζα ηαεανζζιμφ: Ο εκδζάιεζμξ ηαεανζζιυξ (ιεηαλφ ηςκ πεζνμονβζηχκ
πνάλεςκ ) ηαζ μ βεκζηυξ ηαεανζζιυξ.
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Δλδηάκεζνο Καζαξηζκόο Υεηξνπξγείωλ
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ κμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ζημκ πχνμ ηςκ
πεζνμονβζηχκ αζεμοζχκ βίκεηαζ μ ηαεανζζιυξ ηδξ αίεμοζαξ βζα ηδκ πανάδμζδ ζημ
επυιεκμ πενζζηαηζηυ.
θναβίγμκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ μζ ζάημζ απμννζιιάηςκ ηαζ αηαεάνημο ζιαηζζιμφ.
Αδεζάγμκηαζ, πθέκμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ ηάδμζ απμννζιιάηςκ.
Καεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ κζπηήνεξ ,εθέβπεηαζ δ επάνηεζα ηςκ οθζηχκ
(ζαπμφκζ, οβνυ απμθφιακζδξ, λφζηνεξ ηθπ).
Ακηζηαείζηακηαζ μζ ζάημζ απμννζιιάηςκ ηαζ αηαεάνημο ζιαηζζιμφ.
Καεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ θάιπεξ πεζνμονβείμο ηαζ μζ πνδζηζηέξ επζθάκεζεξ
Σδξ αίεμοζαξ (πάβημζ, ηνμπήθαηα ηθπ)
Καεανίγεηαζ ημ δάπεδμ ηδξ αίεμοζαξ.
Γεληθόο Καζαξηζκόο Υεηξνπξγείωλ
Ο βεκζηυξ ηαεανζζιυξ βίκεηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ζηα πεζνμονβεία
ηαζ αθμνά ηζξ αίεμοζεξ ηαζ υθμοξ ημοξ αμδεδηζημφξ πχνμοξ ηαζ ημοξ δζαδνυιμοξ.
θναβίγμκηαζ ηαζ απμιαηνφκμκηαζ μζ ζάημζ απμννζιιάηςκ ηαζ αηαεάνημο ζιαηζζιμφ.
Αδεζάγμκηαζ, πθέκμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ ηάδμζ απμννζιιάηςκ.
Ακηζηαείζηακηαζ μζ ζάημζ απμννζιιάηςκ ηαζ αηαεάνημο ζιαηζζιμφ.
Απμιαηνφκεηαζ υθμξ μ ελμπθζζιυξ απυ ηζξ πεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ ηαζ βίκεηαζ
ζπμθαζηζηυξ ηαεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ζε υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ αζεμοζχκ
(ημζπμπμζία, πνίγεξ, δζαηυπηεξ, βοάθζκεξ επζθάκεζεξ, ημκζυθεξ, πυνηεξ, πυιμθα ηθπ).
Καεανίγεηαζ ηαζ απμθοιαίκεηαζ μ ζηαεενυξ ζαηνζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ μζ θάιπεξ ημο
πεζνμονβείμο.
Καεανίγεηαζ ηαζ απμθοιαίκεηαζ ημ δάπεδμ.
Αημθμφεςξ ηαεανίγεηαζ ηαζ απμθοιαίκεηαζ μ ελμπθζζιυξ πμο είπε απμιαηνοκεεί
(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηνμπχκ ) ηαζ ημπμεεηείηαζ ζηδκ αίεμοζα.
Καεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ μζ κζπηήνεξ, εθέβπεηαζ δ επάνηεζα ηςκ οθζηχκ
(ζαπμφκζ, οβνυ απμθφιακζδξ, λφζηνεξ, ηθπ).
Καεανίγεηαζ ηαζ απμθοιαίκεηαζ ημ δάπεδμ.
Καεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ηα θμνεία πεζνμονβείμο ηαζ μ θμζπυξ ελμπθζζιυξ.
Καεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ δ ημζπμπμζία ηαζ μζ δζάδνμιμζ ημο πεζνμονβείμο.
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Καεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ υθμζ μζ θμζπμί αμδεδηζημί πχνμζ ημο πεζνμονβείμο
(βναθεία, αίεμοζεξ ακαζζεδζίαξ απμεδηεοηζημί πχνμζ, πχνμζ αηαεάνηςκ ηθπ)
Δζδζηά βζα ημοξ αμδεδηζημφξ πχνμοξ μζ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ιπμνμφκ κα βίκμκηαζ
ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηςκ πεζνμονβείςκ, εθυζμκ ημ επζηνέπμοκ μζ
ζοκεήηεξ ηαζ πάκημηε ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ πνμσζηαιέκδξ ημο πεζνμονβείμο.
Καζαξηζκόο εξγαζηεξίωλ
Πνχηα ζημοπίγμοιε πμθφ ηαθά. Σμ ζημφπζζια βίκεηαζ πάκημηε ιε δθεηηνζηή
ζημφπα.
οβηεκηνχκμοιε υθα ηα απμννίιιαηα ηαζ ηαηυπζκ πθέκμοιε ημοξ ηάδμοξ ηαζ
ημπμεεημφιε κέμοξ ζάημοξ. Ιδζαίηενδ πνμζμπή δίκμοιε ζημοξ πενζέηηεξ θμζιμβυκςκ
απμννζιιάηςκ, ημοξ μπμίμοξ αθθάγμοιε οπμπνεςηζηά. Καεδιενζκά ή υηακ έπμοκ
ζοιπθδνςεεί ηαηά ηα ¾. ημοξ πενζέηηεξ θμζιμβυκςκ απμννζιιάηςκ ακαβνάθμοιε
ημ ενβαζηήνζμ ηαζ ηδκ διενμιδκία απμιάηνοκζήξ ημοξ.
Καεανίγμοιε ηζξ επζθάκεζεξ, πνδζζιμπμζχκηαξ πακζά ιζαξ πνήζεςξ. Υνδζζιμπμζμφιε
απμθοιακηζηυ ιε κενυ ζηδκ ηακμκζηή ημο ακαθμβία. Απμθοιαίκμοιε υθεξ ηζξ
επζθάκεζεξ πνμζεηηζηά, αθθάγμκηαξ ηαηηζηά ημ κενυ ηαζ ημ πακί.
οιπθδνχκμοιε ηζξ πανημεήηεξ ιε πεζνμπεηζέηεξ ηαζ ηζξ ζαπμοκμεήηεξ ιε ζαπμφκζ.
Τπεκεοιίγμοιε υηζ ακά δεηαπεκεήιενμ απμθοιαίκμοιε ηζξ ζαπμοκμεήηεξ ιε
μζκυπκεοια.
Καεανίγμοιε ημ βναθείμ ημο ενβαζηδνίμο ζπμθαζηζηά. Μία θμνά ημκ ιήκα
επζημζκςκμφιε ιε ημκ οπεφεοκμ βζα ιεηαηίκδζδ ηςκ αζαθίςκ ή άθθςκ ακηζηεζιέκςκ ,
χζηε κα λεζημκίγμκηαζ ηα νάθζα.
Ξεζημκίγμοιε ηα πθαίζζα ηςκ παναεφνςκ ηαζ ηςκ εονχκ, ιεηαηζκμφιε υθα ηα
ακηζηείιεκα πμο ανίζημκηαζ ημκηά ημοξ ηαζ ηαεανίγμοιε ηα απμηοπχιαηα απυ ηα
ηγάιζα.
Πενζζοθθέβμοιε ηα βοάθζκα δμπεία ηαζ ηα ιεηαθένμοιε ζημ κενμπφηδ, υπμο ηα
λεαβάγμοιε ιε άθεμκμ κενυ. Καηυπζκ παίνκμοιε ηδ θεοηή θεηάκδ (ανίζηεηαζ ηάης
απυ ημ κενμπφηδ) ηαζ ιζζή ηαιπθέηα πθςνίκδξ. βειίγμοιε ηδκ θεηάκδ ιε κενυ ιέπνζ
ηδ ιέζδ, νίπκμοιε ηδκ ηαιπθέηα πθςνίκδξ ηαζ ημπμεεημφιε ιέζα υθα ηα βοάθζκα
δμπεία πμο είκαζ βζα απμθφιακζδ (ζε πενίπηςζδ έθθεζρδξ ηαιπθέηςκ πθςνίκδξ
απεοεοκυιαζηε ζημ Γναθείμ Δπζιέθεζαξ).
ηδ ζοκέπεζα πθέκμοιε ημοξ κενμπφηεξ ηαζ ηζξ ανφζεξ. Πνμζμπή, ιενζημί κενμπφηεξ
είκαζ πθαζηζημί ηαζ πμηίγμοκ απυ ηα οβνά ηςκ ηαθθζενβεζχκ. Γζ‟ αοηυ πνέπεζ κα
πνδζζιμπμζήζμοιε εζδζηυ ηαεανζζηζηυ.
Καηυπζκ αημθμοεεί ζθμοββάνζζια πνδζζιμπμζχκηαξ ΚΑΙ απμθοιακηζηυ. Πνμζέπμοιε
πμθφ ηζξ βςκίεξ ηαζ ημ ιένμξ ημο παηχιαημξ πμο είκαζ ηαθοιιέκμ ιε ηζξ αάζεζξ ηςκ
ηναπεγζχκ.
Σέθμξ παίνκμοιε ηαζ πάθζ ηα βοάθζκα δμπεία, ηα λεαβάγμοιε ιε απζμκζζιέκμ κενυ
(ανφζδ άζπνμ ιε πνάζζκμ) ηαζ ηα ημπμεεημφιε ζημκ ηθίαακμ.
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Καζαξηζκόο Κνπδίλαο
Ο πχνμξ ημογίκαξ απαζηεί ζοπκυ ηαεανζζιυ, χζηε κα επζηοβπάκμκηαζ ηα ορδθά
πνυηοπα οβζεζκήξ πμο πνμαθέπμκηαζ. Ο ηαεανζζιυξ ημο πχνμο είκαζ ηαεδιενζκυξ
ηαζ ζοκεπήξ, εκχ μ βεκζηυξ –ιδπακζηυξ ηαεανζζιυξ βίκεηαζ ηάεε 15 διένεξ. Ο
ηαεδιενζκυξ έθεβπμξ βίκεηαζ απυ ημκ οπεφεοκμ Κμογίκαξ, εκχ πανάθθδθμοξ
εθέβπμοξ ηάκεζ ημ Γναθείμ επζιέθεζαξ ηαζ ημ βναθείμ Δθέβπμο Λμζιχλεςκ. Σδκ
εοεφκδ Γεκζημφ ηαεανζζιμφ έπεζ ημ Γναθείμ Δπζιέθεζαξ.
Καζεκεξηλόο Καζαξηζκόο
Ο ηαεδιενζκυξ ηαεανζζιυξ έπεζ ζα ζηυπμ ηδ ζοκεπή δζαηήνδζδ ηδξ ηαεανζυηδηαξ ηαζ
ηδξ οβζεζκήξ ημο πχνμο ηαζ εηηεθείηαζ απυ ημ πνμζςπζηυ ημο Γναθείμο Γζαηνμθήξ.
Σδκ εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ βζα ηδκ εηηέθεζδ αοηχκ ηςκ ενβαζζχκ ηδκ
ακαθαιαάκεζ ημ Γναθείμ επζιέθεζαξ, ημ μπμίμ δζεκενβεί εθέβπμοξ. Οζ ενβαζίεξ
βίκμκηαζ οπυ ηδκ επίαθερδ ημο οπεοεφκμο ηδξ ημογίκαξ. Ο ηαεανζζιυξ λεηζκά ιε ηδκ
έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ ημογίκαξ ηαζ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ θήλδ ημοξ.
Δκδεζηηζηά μζ ενβαζίεξ (ηαεανζζιμφ ) είκαζ :
Καεανζζιυξ πάβηςκ ενβαζίαξ ηαζ κενμποηχκ
ημφπζζια-ζθμοββάνζζια δαπέδμο
Καεανζζιυξ ηνμπδθάηςκ θαβδημφ
Καεανζζιυξ ροβείςκ
Καεανζζιυξ απμεδηχκ
Καεανζζιυξ εζηζχκ ηαζ θμζπμφ ελμπθζζιμφ ημογίκαξ.
Ο ηαεανζζιυξ επακαθαιαάκεηαζ εκηυξ ηδξ διέναξ, υπμηε απαζηείηαζ.
Πανάθθδθα ημ Γναθείμ Δπζιέθεζαξ ακαθαιαάκεζ ημκ ηαεανζζιυ, ηςκ θμζπχκ πχνςκ
ημογίκαξ, υπςξ βναθεία, απμδοηήνζα, ημοαθέηεξ, ηναπεγανία ζαηνχκ ηθπ
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή είλαη ελδεηθηηθή θαη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε λνζνθνκείνπ.
5.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ
ΔΚΣΔΛΔΖ

ΔΡΓΑΗΧΝ

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ-ΤΥΝΟΣΖΣΑ

α. Η ηαηακμιή ημο πνμζςπζημφ ημο ελςηενζημφ ζοκενβείμο εα
πνμβναιιαηίγεηαζ εαδμιαδζαίςξ απυ ημκ οπεφεοκμ ημο ζοκενβείμο ζε ζοκενβαζία
ιε ηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ ακάθμβα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο.
α ε πενίπηςζδ εηηάηηςκ ακαβηχκ δ ηαεανζυηδηα εα ηαθφπηεηαζ πςνίξ
επζπθέμκ απμγδιίςζδ ημο ακαδυπμο ημο ένβμο.
β. ε πενίπηςζδ απενβίαξ, αδεζχκ (ηακμκζηχκ – ακαννςηζηχκ η.θ.π.) ή
άθθςκ αίηζςκ απμοζίαξ ημο πνμζςπζημφ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνεί ηζξ
ζοιααηζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ ΜΔ ΑΡΙΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Δ ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΑΙΧΝ.
δ. Χξ πνμξ ημ ςνάνζμ εα ηδνείηαζ υηζ πνμαθέπεζ δ Δνβαηζηή Νμιμεεζία.
ε. ηδκ Πνμζεήηδ 1, πενζθαιαάκεηαζ ηαηάθμβμξ ζοπκμηήηςκ εηηέθεζδξ
ενβαζζχκ, υπμο ειθακίγμκηαζ υθεξ μζ ενβαζίεξ ιε ηδκ απαζημφιεκδ ζοπκυηδηα
(ηαεδιενζκά, εαδμιαδζαία, ιδκζαία ηθπ).
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ζη. Ο Ακάδμπμξ ιεηά ηδκ οπμβναθή ηδξ φιααζδξ, εα πνμζανιυζεζ εκηυξ
πεκεδιένμο ημ ακαθοηζηυ πνυβναιια ενβαζζχκ πμο ηαηέεεζε ιε ηδκ πνμζθμνά ημο
ηαζ ημ μπμίμ εα εβηνζεεί εκηυξ πέκηε διενχκ ιε ηοπυκ ηνμπμπμζήζεζξ ηαζ
ζοιπθδνχζεζξ απυ ηδ Τπδνεζία ημο Νμζμημιείμο.
γ. Σμ πνυβναιια ενβαζζχκ εα ακαβνάθεζ δζάνηεζα δναζηδνζμηήηςκ,
αθθδθεπζδνάζεζξ, ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηαζ βεκζηά ημοξ νοειμφξ παναβςβήξ ηςκ
δζαθυνςκ ενβαζζχκ. Θα πενζθαιαάκεζ επίζδξ, ιεηαλφ άθθςκ, δναζηδνζυηδηεξ ηαζ
πνμιήεεζα ελμπθζζιμφ.
δ. Σμ ακςηένς πνυβναιια ενβαζζχκ ιεηά ηδκ έβηνζζή ημο απυ ηδκ Τπδνεζία
εα απμηεθεί ζοιααηζηυ ζημζπείμ ηδξ φιααζδξ ηαζ μ Ακάδμπμξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ
κα ημ ηδνεί ηαζ κα ημ εθανιυγεζ πζζηά ηαζ απανέβηθζηα
6.
ΧΡΑΡΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
ηελ Πξνζζήθε 4, πεξηιακβάλεηαη παξάιιεινο θαηάινγνο ρξόλνπ εθηέιεζεο
εξγαζηώλ θαζαξηόηεηαο.
α. Η έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ ηαεανζζιμφ εα βίκεηε ηδκ χνα 06:00 ηαζ δ θήλδ
ηδξ ζηζξ 22:00. Οζ ηαεανζζηέξ πμο παναιέκμοκ ιέπνζ ηδκ χνα 22:00, μθείθμοκ κα
ηαθφπημοκ ηαζ ηζξ πζεακέξ έηηαηηεξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο, πθδκ ηςκ
ηαεμνζζιέκςκ ενβαζζχκ ηςκ.
α. Ο ηαεδιενζκυξ ηαεανζζιυξ ηςκ δζαδνυιςκ ηαζ ηςκ βναθείςκ ηςκ Κθζκζηχκ
ηαζ Σιδιάηςκ-Γναθείςκ κα ηεθεζχκεζ ηδκ χνα έκανλδξ ημο ςνανίμο ημο
πνμζςπζημφ. Η ηαεανζυηδηα ηάεε Κθζκζηήξ ηαζ Σιήιαημξ-Γναθείμο κα ηεθεζχκεζ ηδκ
χνα 11:00. Απυ χναξ 11:00 έςξ 13:00 κα βίκμκηαζ ελζηήνζα, μζ πενζμδζημί
ηαεανζζιμί ζηζξ Κθζκζηέξ ηαζ Σιήιαηα-Γναθεία απυ ημκ ηαεανζζηή ηάεε Κθζκζηήξ ή
Σιήιαημξ.
β. Γζα υθμοξ ημοξ πενζμδζημφξ ηαεανζζιμφξ, πθδκ ηςκ ηαεδιενζκχκ (υπςξ
δεηαπεκεήιενμζ, ιδκζαίμζ, η.θ.π), μ επυπηδξ ημο ζοκενβείμο ηαεανζζιμφ, κα
παναδίδεζ ηαηάζηαζδ ζηδκ επζηνμπή εθέβπμο ηαεανζυηδηαξ, οπμβεβναιιέκδ απυ
ημκ Πνμσζηάιεκμ ή Γζεοεοκηή ημο πχνμο πμο ηαεανίζηδηε. ηδκ ηαηάζηαζδ αοηή κα
ακαθένμκηαζ θεπημιενχξ μζ πχνμζ ή ηα ζδιεία ζηα μπμία έβζκε δ πενζμδζηή
ηαεανζυηδηα.
Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Σαλπμξ άαααξ Μακμοζανίδδξ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ
«1»
«2»
«3»
«4»
«5»

ΠΡΟΘΖΚΔ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΚΣΔΛΔΗ
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ
ΟΡΙΜΟΙ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
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401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΔΡΓΑΗΔ/ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΚΣΔΛΔΖ
ΠΡΧΨ
XΧΡΟΗ
Κθζκζηέξ - Σιήιαηα
Θάθαιμζ αζεεκχκ,
βναθεία, ελεηαζηήνζα,
ημζηχκεξ ζαηνχκ,
αμδεδηζημί πχνμζ,
απμεήηεξ, δζάδνμιμζ,
αίεμοζεξ ακαιμκήξ,
ζαθυκζα, πχνμζ
κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ, αίεμοζεξ
ιζηνμεπειαάζεςκ,
αίεμοζεξ βφρςκ, θμοηνά,
ημοαθέηεξ.
Υχνμζ απμπχνδζδξ
αζεεκχκ (ελζηήνζα,
δζαημιζδέξ, εάκαημζ)
Κμογίκεξ ηθζκζηχκ

Βενάκηεξ ηθζκζηχκ ηαζ
βναθείςκ
Κεκηνζηά ζαθυκζα μνυθςκ,
WC ημζκμφ

ηάθεξ
(ζε πνμκζηή πενίμδμ πμο
δεκ ηοηθμθμνμφκ πμθθά
άημια)
Αζακζέν
(Δηηυξ ηςκ αζακζέν ηςκ
ιαβεζνείςκ). ε πνμκζηή
ζηζβιή πμο δεκ
ηοηθμθμνμφκ πμθθά
άημια.
Μδπακμζηάζζα
ακεθηοζηήνςκ

ΔΡΓΑΗΑ
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, ροβεία,
κημοθάπεξ, ηάδνα,
ηνεαάηζα, ημιμδίκα,
θςηζζηζηά, πεναάγζα
παναεφνςκ, ηαθμνζθέν,
αθμοιζκέκζα πθαίζζα ζε
πυνηεξ ηαζ πανάεονα
η.θ.π). ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ρ

πςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ
πανάβναθμ 2.5.3.

(υπζ ηζξ ανβίεξ)

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
πάβημοξ, κημοθάπεξ,
ηναπέγζα, ηανέηθεξ,
ηάδνα, ροβεία η.θ.π),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
ημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ηάδνα, ηαθμνζθέν,
αθμοιζκέκζα πθαίζζα
παναεφνςκ η.θ.π)
ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
ημφπζζια,
ζθμοββάνζζια,
λεζηυκζζια (ημοπαζηέξ,
ηαθμνζθέν, δζαηυπηεξ)

ρ

Καεάνζζια υθςκ ηςκ
επζθακεζχκ εζςηενζηά,
πυνηεξ εζςηενζηά ηαζ
ελςηενζηά, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ
1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα υθςκ ηςκ
πχνςκ.

Κάεε 15 διένεξ ηα θμοηνά ηαζ
μζ ημοαθέηεξ

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ρ
Υ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ε πνμκζηή
πενίμδμ πμο
δεκ
ηοηθμθμνμφκ
πμθθά άημια
ρ
1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ρ

1 θμνά ημ ιήκα
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XΧΡΟΗ
ΜΔΘ
Θάθαιμζ αζεεκχκ,
βναθεία, αμδεδηζημί πχνμζ,
απμεήηεξ,
ζαθυκζα, δζάδνμιμζ, WC,
η.θ.π

ΔΡΓΑΗΑ
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
ηάδνα, ηνεαάηζα,
ημιμδίκα, πάβημοξ,
ελμπθζζιυ, θςηζζηζηά,
η.θ.π), ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

Μμκάδα ηεπκδημφ κεθνμφ
Θάθαιμζ αζεεκχκ,
βναθεία, αμδεδηζημί πχνμζ,
απμεήηεξ, WC, ζαθυκζα,
δζάδνμιμζ, η.θ.π
Κεκηνζηή απμζηείνςζδ
Υχνμζ ενβαζίαξ, βναθεία,
αμδεδηζημί πχνμζ,
απμεήηεξ, δζάδνμιμξ, WC,
η.θ.π

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

Σιήια Δπεζβυκηςκ
Πενζζηαηζηχκ (ΣΔΠ)
Δλεηαζηήνζα, εάθαιμξ
αζεεκχκ, βναθεία,
απμεήηεξ, ζαθυκζ,
δζάδνμιμζ, εθδιενία,
ιδπακμβνάθδζδ, WC,
ιπάκζα, αμδεδηζημί πχνμζ.
Γναθείμ ΚΑΒ

Δλςηενζηά ζαηνεία (Ιαηνεία
υπμο πναβιαημπμζμφκηαζ
επειααηζηέξ δζαδζηαζίεξ),
δζάδνμιμζ, ηαείζιαηα

Απεζημκζζηζηά ενβαζηήνζα
(υθμζ μζ πχνμζ)

ΤΥΝΟΣΖΣΑ
ΥΥ
(ηακ είκαζ
ηθεζζηυξ
ηάπμζμξ πχνμξ,
ηαεανίγεηαζ 1
θμνά ηδκ
εαδμιάδα)

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ
1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ΧΧ
(υπζ ηδκ
Κονζαηή)

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
ηάδνα, ηθζαάκμοξ,
πάβημοξ, ελμπθζζιυ,
η.θ.π) ζημφπζζια ιε
ιδπακή απμννυθδζδξ
ζηυκδξ, ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
ηάδνα, ηνεαάηζα,
ημιμδίκα, πάβημοξ,
ελμπθζζιυ, θςηζζηζηά,
η.θ.π) ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Δζδζηυηενα δ ακάκδρδ, ημ
πεζνμον/ημ ηαζ
μνεμπαζδζηυ, ιεηά απυ
ηάεε ιζηνμεπέιααζδ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ηδξ πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ
Απμημιζδή ηςκ
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ WC ηαζ
ηαεανζζιυξ ημοξ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ηδξ πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
ηάδνα, πάβημοξ
ενβαζίαξ, ελμπθζζιυ,
η.θ.π), ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια

./.

ΧΧ

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα

(υπζ ηδκ
Κονζαηή)

Χ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.
1 θμνά ηδκ εαδμιάδα
ζοκηήνδζδ ημο δαπέδμο.

Χ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.
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Αββεζμβνάθμξ – αίεμοζεξ
εκδμζημπήζεςκ Αίεμοζεξ,
βναθεία, ζαθυκζα,
αμδεδηζημί πχνμζ,
δζάδνμιμζ, WC, η.θ.π

Υεζνμονβείμ
Υεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ,
αίεμοζα ακάκδρδξ,
δζάδνμιμζ, ζαθυκζα,
βναθεία, πχνμζ ενβαζίαξ,
απμεήηεξ, απμδοηήνζα
πνμζςπζημφ, κζπηήνεξ,
WC, η.θ.π

Δνβαζηήνζα
(Μζηνμαζμθμβζηυ, ΚΔΜΑ,
ενεοκδηζηή ιμκάδα,
ναδζμσζυημπα, αζιμδμζία,
παεμθμβμακαημιζηυ
αηηζκμεεναπεοηζηυ,
αηηζκμθμβζηά, ηανδ/ηα,
πκεοιμκμθμβζηά, η.θ.π)
Φοζζμεεναπεοηήνζμ,
Φανιαηείμ
Αζακζέν ιαβεζνείςκ

Δζηζαηυνζα
(Σναπεγανίεξ, αμδεδηζημί
πχνμζ, ημοαθέηεξ)

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
ηαεάνζζια – απμθφιακζδ
ζε επζθάκεζεξ, έπζπθα,
κημοθάπεξ, ελμπθζζιυ,
η.θ.π., ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Δζδζηυηενα βζα ηζξ
αίεμοζεξ, ηαεανζζιυξ ηαζ
απμθφιακζδ αοηχκ ιεηά
απυ ηάεε επέιααζδ ηαζ
ζημ ηέθμξ υθςκ ηςκ
επειαάζεςκ (ζοιθςκά
ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ
πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ)
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
ηαεάνζζια – απμθφιακζδ
επζθακεζχκ, επίπθςκ,
κημοθαπχκ, ελμπθζζιμφ,
θμνείςκ, η.θ.π,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Δζδζηυηενα βζα ηζξ
πεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ,
ηαεανζζιυξ ηαζ
απμθφιακζδ αοηχκ, ιεηά
απυ ηάεε πεζνμονβζηή
επέιααζδ ηαζ ζημ ηέθμξ
υθςκ ηςκ επειαάζεςκ
(ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ηδξ πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ)
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
ηάδνα, πάβημοξ
ενβαζίαξ, ελμπθζζιυ,
η.θ.π), ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, έηηαηηεξ
ακάβηεξ
Καεάνζζια υθςκ ηςκ
εζςηενζηχκ επζθακεζχκ
ηδξ πυνηαξ εζςηενζηά ηαζ
ελςηενζηά, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
ηαεάνζζια πενααγζχκ
παναεφνςκ, ροηηχκ,
ηάδςκ απμννζιιάηςκ,
ηάδνςκ, ηαεδιενζκυ
ηαεάνζζια οαθμπζκάηςκ
(πνμεήηδ θαβδημφ),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα, δ μπμία εα
βίκεηαζ ηιδιαηζηά ηα άαααηα
ηαζ ηζξ Κονζαηέξ.

ΧΧ

Σζξ ανβίεξ
ιυκμ ηα
εθδιενεφμκη
α
Υ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ΥΥ

ρ

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.
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Γζάδνμιμζ
Δλςηενζημί πχνμζ
Κοθζηείςκ

Πθοκηήνζα

Απμεήηδ οβεζμκμιζημφ
οθζημφ, ναθεία, ημονείμ,
ζιαηζμεήηδ, θςημβναθείμ,
πεζεανπείμ, ζοκενβεία
ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ,
ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ
ηδθεθςκζηυ ηέκηνμ, Ανπείμ
Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ

Υχνμζ Ηθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ,
Απμεδηεοηζημί πχνμζ, η.η.θ.
Μαβεζνεία
Παναζηεοαζηήνζα, πχνμζ
εημζιαζίαξ ηνμθίιςκ,
πχνμζ πθφζεςξ ζηεοχκ,
ροβεία ηνμθίιςκ
πχνμζ πθφζεςξ
θαπακζηχκ, απμεήηεξ,
αζακζέν, ηνμπήθαηα
ιεηαθμνάξ άνημο,
απμννμθδηήνεξ, η.θ.π

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια,
λεζηυκζζια (ηαθμνζθέν,
ηαείζιαηα, θχηα,
ιπνίγεξ, δζαηυπηεξ).
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεάνζζια ζοζηεοχκ,
η.η.θ., ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ επίπθςκ,
ζοζηεοχκ, κημοθάπεξ,
νάθζα, πάβηςκ ενβαζίαξ,
η.θ.π, ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ ναθζχκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Πθφζζιμ – απμθφιακζδ
πάβηςκ ενβαζίαξ,
ζοζηεοχκ, ζηεοχκ,
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ
ηαεάνζζια-πθφζζιμ
δαπέδμο.

ρρ

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα

ρρ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα, βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα

Κάεε 15 ιένεξ

Μεηά ημ ηέθμξ
ηάεε ενβαζίαξ
ηαζ
πνμπαναζηεοή
ξ –παναζηεοήξ
ηαζ δζακμιήξ
ηνμθίιςκ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ΥΥ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

Κάεε 15 ιένεξ
βεκζηή ηαεανζυηδηα

1 θμνά ηδκ εαδμιάδα ηνίρζιμ
ημο δαπέδμο.

Φοβείμ ηνμθίιςκ απμεήηδ
ηνμθίιςκ

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεάνζζια επζθακεζχκ,
ναθζχκ, δμπείςκ, η.θ.π,
πθφζζιμ ημίπςκ ροβείςκ
ηαζ ναθζχκ, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

Ράιπα παναθααήξ
ηνμθίιςκ
θμζ μζ είζμδμζ ηςκ ηηζνίςκ
ηςκ ηναημπέδςκ

ημφπζζια, πθφζζιμ

Υ

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια, ηαεανζζιυξ
ηγαιζχκ, ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια, ηαεανζζιυξ
ηγαιζχκ, επίπθςκ, WC,
η.θ.π, ζθμοββάνζζια.

Υ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

Υ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

Πφθδ ηναημπέδμο,
Φοθάηζμ Πφθδξ.

./.

18PROC003491157 2018-07-27
Αιθζεέαηνμ,
Αίεμοζεξ δελζχζεςκ,
Αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ
αίεμοζεξ ζοζηέρεςκ,
αίεμοζεξ εηδδθχζεςκ
Δθδιενία Ιαηνχκ

Μκδιεία ελςηενζηχκ
πχνςκ

Γναθεία κμζμημιείμο (Γν,
εηπαίδεοζδξ, 4μ Γναθείμ,
Σαιείμ η.θ.π.)

ΔΑΑ
Γναθεία, δζάδνμιμζ
ζαθυκζα, πνμαφθζμξ
πχνμξ, ζηέπαζηνμ

Δηηθδζία
Πνμαφθζμξ πχνμξ
Δηηθδζίαξ

Κηίνζμ ΚΑΒ(εθδιενείμ)
Γναθείμ ηζκήζεςξ.

Πυιμθα
ζε υθεξ ηζξ πυνηεξ ημο
Νμζμημιείμο
Νεηνμημιείμ ηαζ οπυθμζπμζ
πχνμζ κεηνμημιείμο

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ επίπθςκ,
ηγαιζχκ, εδνάκςκ,
ζοζηεοχκ, ηαεάνζζια
WC, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ επίπθςκ,
ζοζηεοχκ, πθφζζιμ WC
ηαζ θμοηνχκ, ημπμεέηδζδ
οβνμφ ζαπμοκζμφ ηαζ
πανηζμφ οβείαξ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια, βοάθζζια
ηςκ πζκαηίδςκ.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια ζε έπζπθα,
κημοθάπεξ, αζαθζμεήηεξ,
πεναάγζα παναεφνςκ,
η.θ.π, ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια ζε έπζπθα,
κημοθάπεξ, αζαθζμεήηεξ,
πεναάγζα παναεφνςκ,
η.θ.π, ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ επίπθςκ,
εζηυκςκ, η.θ.π.
ημφπζζια εζςηενζημφ
ηαζ ελςηενζημφ πχνμο,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια, πθφζζιμ
πνμαοθίμο πχνμο
απμφκζζια, πθφζζιμ ιε
ηδκ έκανλδ ηαζ ηδκ θήλδ
ημο ςνανίμο
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεάνζζια-απμθφιακζδ
ροβείμο, κζπηήνςκ,
επζθακεζχκ, κημοθάπεξ,
η.θ.π, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια

Κάεε 15 διένεξ.
Πνζκ απυ ηάεε εηδήθςζδ
ζοκηήνδζδ, ζημ ηέθμξ ηάεε
εηδήθςζδξ ηαεανζυηδηα.

Υ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

1 θμνά ημ ιήκα ηαζ πνζκ απυ
ηοπυκ εηδδθχζεζξ

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

Κάεε Σεηάνηδ ηαζ άαααημ.
Κονζαηή, ιεηά ημ ηθείζζιμ ηδξ
Δηηθδζίαξ, ζοκηήνδζδ ηδξ
ηαεανζυηδηαξ

Υ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

ρρ
Μεηά ηδκ
απμιάηνοκζδ
ηάεε κεηνμφ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.
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Σγάιζα ηαζ πενζίδεξ
ηηζνίςκ

Καεάνζζια

Κάεε ιήκα,
εηηυξ ηςκ ηγαιζχκ ηςκ
εζζυδςκ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηδξ
πφθδξ ημο ζηναημπέδμο πμο
εα ηαεανίγμκηαζ ηαεδιενζκά.
1 θμνά ηδκ εαδμιάδα

Δλςηενζηέξ ζηάθεξ, ζηάθεξ
ηζκδφκμο
Γάπεδα

ημφπζζια, πθφζζιμ

Πζκαηίδεξ Γναθείςκ

απμφκζζια, πθφζζιμ,
βοάθζζια.

Λυπμξ Γζμζηήζεςξ

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια ζε έπζπθα,
ηαεανζζιυξ WC ηαζ
θμοηνχκ, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια

Απμεήηεξ Λυπμο
Γζμζηήζεςξ

θα ηα parking ημο
ηναημπέδμο, μζ μδμί πμο
μδδβμφκ πνμξ αοηά, ηα
πεγμδνυιζα ηαζ μζ νάιπεξ.

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια, οβνυ
λεζηυκζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια, πθφζζιμ ιε
κενυ οπυ πίεζδ.

Σάθνμζ πμο πενζαάθθμοκ
ηα ηηίνζα.
ηέπαζηνα

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια, Πθφζζιμ.

Κάδμζ απμννζιιάηςκ
ΜΔΘ, πεζνμονβείμο,
αββεζμβνάθμο,
εκδμζημπήζεςκ,
εζηζαημνίςκ, ιαβεζνείςκ

απμφκζζια, πθφζζιμ

θμζ μζ οπυθμζπμζ
ηάδμζ
Φφηηεξ κενμφ

απμφκζζια, πθφζζιμ

Οδμκηζαηνείμ
Ονεμδμκηζηυ

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
Απμθφιακζδ επζθακεζχκ,
επίπθςκ, ζοζηεοχκ, ηαζ
βεκζηά υθμο ημο
ελμπθζζιμφ ζφιθςκα ιε
ηζξ μδδβίεξ ηδξ
πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ.

οκηήνδζδ δαπέδςκ

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο
πνμσυκημξ ζοκηήνδζδξ,
ημ είδμξ δαπέδμο, ηδκ
ηοηθμθμνία ζημ ζοβηεηνζιέκμ
δάπεδμ (ζοπκυηενα ζε
ζαθυκζα, δζαδνυιμοξ, ΣΔΠ
ηαζ Μαβεζνεία)
1 θμνά ημ ιήκα.
Υ
(ηζξ ανβίεξ
ηαεανζζιυξ WC
– θμοηνχκ
ηαζ απμημιζδή
απμννζιιάηςκ)

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

1 θμνά ηδκ εαδμιάδα

Απμημιζδή ηςκ
απμννζιιάηςκ
ΥΥ.
ημφπζζια,
πθφζζιμ Υ
1 θμνά ηδκ εαδμιάδα

Υ

2 θμνέξ ηδκ εαδμιάδα ηαζ
υηακ παναζηεί ακάβηδ.

Καεανζζιυξαπμθφιακζδ, αθαίνεζδ
αθάηςκ

./.

Υ

Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημκ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα
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Πθάηεξ Κανφζημο

Υ

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια, πθφζζιμ

1 θμνά ημ ελάιδκμ
ζοκηήνδζδ ιε θάδζ

Υ: Πυζεξ θμνέξ εα ηαεανίγμκηαζ μζ πχνμζ
ΑΠΟΓΔΤΜΑ
XΧΡΟΗ

ΔΡΓΑΗΑ

Κθζκζηέξ-Σιήιαηα
Γζάδνμιμζ, αίεμοζεξ
ακαιμκήξ, ζαθυκζα,
βναθεία πνμσζηαιέκςκ,
πχνμζ κμζδθεοηζημφ
πνμζςπζημφ, αίεμοζεξ
ιζηνμεπέιααζεςκ,
αίεμοζεξ βφρςκ,
θμοηνά, ημοαθέηεξ
Κμογίκεξ ηθζκζηχκ

Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ,
κημοθάπεξ, πάβημοξ,
η.θ.π), ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια,
ηαεανζζιυξ WC

Υχνμζ απμπχνδζδξ
αζεεκχκ (ελζηήνζα,
δζαημιζδέξ, εάκαημζ)

Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, πάβημοξ,
ηναπέγζα, ηανέηθεξ),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
πςξ πενζβνάθεηαζ ζηδκ
πανάβναθμ 2.5.3.

Κεκηνζηά αθυκζα
μνυθςκ, WC ημζκμφ
(ζε πνμκζηή πενίμδμ
πμο δεκ ηοηθμθμνμφκ
πμθθά άημια)

Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια ζε
έπζπθα, ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

ηάθεξ
(ζε πνμκζηή πενίμδμ
πμο δεκ ηοηθμθμνμφκ
πμθθά άημια)

Σνίρζιμ,
ζαπμφκζζια ημοπαζηήξ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

Αζακζέν
(Δηηυξ ηςκ αζακζέν
ηςκ ιαβεζνίςκ) ζε
πνμκζηή πενίμδμ πμο
δεκ ηοηθμθμνμφκ
πμθθά άημια
ΜΔΘ
Θάθαιμζ αζεεκχκ,
βναθεία αμδεδηζημί
πχνμζ, ζαθυκζα,
δζάδνμιμζ, WC, η.θ.π

Καεάνζζια υθςκ ηςκ
επζθακεζχκ εζςηενζηά,
πυνηεξ εζςηενζηά ηαζ
ελςηενζηά,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ,
κημοθάπεξ, ηάδνα,
ηνεαάηζα, ημιμδίκα,
πάβημοξ, ελμπθζζιυ,
θςηζζηζηά, η.θ.π),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμνζιιάηςκ,
οβνυ ηαεάνζζια –
απμθφιακζδ επζθακεζχκ,
επίπθςκ, κημοθάπεξ,
ελμπθζζιυξ, η.θ.π,

Αββεζμβνάθμξ
(Αίεμοζα, βναθεία,
ζαθυκζα, αμδεδηζημί
πχνμζ, δζάδνμιμζ, WC,
η.θ.π)

ΤΥΝΟΣΖΣΑ
X

ΧΧ

(υπζ ηζξ ανβίεξ)

Χ

Χ

Υ

ΧΧ

Χ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ
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Κεκηνζηή Απμζηείνςζδ
Υχνμζ ενβαζίαξ,
βναθεία, αμδεδηζημί
πχνμζ, δζάδνμιμξ, WC,
η.θ.π

Υεζνμονβείμ
Υεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ,
αίεμοζα ακάκδρδξ,
δζάδνμιμζ, ζαθυκζα,
βναθεία, πχνμζ
ενβαζίαξ, απμεήηεξ,
απμδοηήνζα
πνμζςπζημφ, κζπηήνεξ,
WC, η.θ.π

ΔΡΓΑΗΑ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Δζδζηυηενα βζα ηζξ
αίεμοζεξ, ηαεανζζιυξ –
απμθφιακζή ημοξ, ιεηά
απυ ηάεε επέιααζδ ηαζ
ζημ ηέθμξ υθςκ ηςκ
επειαάζεςκ (ζφιθςκα
ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ
πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ)
Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ,
κημοθάπεξ, ηάδνα,
ηθζαάκμοξ, πάβημοξ,
ελμπθζζιυ, η.θ.π),
ζημφπζζια ιε ιδπακή
απμννυθδζδξ ζηυκδξ,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμννζιάηςκ
ηαζ πθφζζιμ ηάδςκ, οβνυ
ηαεάνζζια – απμθφιακζδ
ζε επζθάκεζεξ, έπζπθα,
κημοθάπεξ, ελμπθζζιυ,
θμνεία, η.θ.π, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Πθφζζιμ ζηα ηζυηανα.
Δζδζηυηενα βζα ηζξ
πεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ,
ηαεανζζιυξ ηαζ
απμθφιακζή ημοξ ιεηά
απυ ηάεε πεζνμονβζηή
επέιααζδ ηαζ ζημ ηέθμξ
υθςκ ηςκ επειαάζεςκ
(ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ηδξ Πκδξ ηαζ ηδξ ΔΝΛ)

Μμκάδα ηεπκδημφ
κεθνμφ
Θάθαιμζ αζεεκχκ,
βναθεία, αμδεδηζημί
πχνμζ, WC, ζαθυκζα,
δζάδνμιμζ, η.θ.π.

Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια (ζε
επίπθα, ζοζηεοέξ,
κημοθάπεξ, ηάδνα,
ηνεαάηζα, ημιμδίκα,
πάβημοξ, ελμπθζζιυ,
θςηζζηζηά, η.θ.π),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.

Αίεμοζεξ
εκδμζημπήζεςκ

Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ ηαεάνζζια –
απμθφιακζδ επζθακεζχκ,
επίπθςκ, κημοθάπεξ,
ελμπθζζιυξ, η.θ.π,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Δζδζηυηενα βζα ηζξ
πεζνμονβζηέξ αίεμοζεξ,
ηαεανζζιυξ ηαζ

./.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ

Χ

Χ

Χ
(υπζ ηδκ Κονζαηή)

Χ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα, δ μπμία εα
βίκεηαζ ηιδιαηζηά ηα
άαααηα ηαζ ηζξ Κονζαηέξ
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Δνβαζηήνζα
(ηα εθδιενεφμκηα:
Μζηνμαζμθμβζηυ,
αζιμδμζία,
αηηζκμθμβζηυ)

Σιήια Δπεζβυκηςκ
Πενζζηαηζηχκ (ΣΔΠ)
Δλεηαζηήνζα, εάθαιμξ
αζεεκχκ, βναθεία,
απμεήηεξ, ζαθυκζ,
δζάδνμιμζ, εθδιενεία,
ιδπακμβνάθδζδ, WC,
ιπάκζα, αμδεδηζημί
πχνμζ, νάιπα.

Πφθδ ηναημπέδμο

Φανιαηείμ

Δλςηενζηά ζαηνεία
Ιαηνεία, βναθεία,
ελεηαζηήνζα, δζάδνμιμζ,
αίεμοζεξ ακαιμκήξ,
ημοαθέηεξ, η.θ.π
Μαβεζνεία
Παναζηεοαζηήνζα,
πχνμζ εημζιαζίαξ
ηνμθίιςκ, πχνμζ
πθφζεςξ ζηεοχκ,

ΔΡΓΑΗΑ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

απμθφιακζή ημοξ ιεηά
απυ ηάεε πεζνμονβζηή
επέιααζδ ηαζ ζημ ηέθμξ
υθςκ ηςκ επειαάζεςκ
(ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ηδξ Πκδξ ηαζ ηδξ ΔΝΛ)
Απμημιζδή απμννζιάηςκ
(εζδζηυηενα ζημ
Μζηνμαζμθμβζηυ
απμημιζδή ηςκ
απμννζιιάηςκ απυ υθα
ηα ενβαζηήνζα), οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
πάβημοξ ενβαζίαξ,
ελμπθζζιυ, η.θ.π),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ,
ηνεαάηζα, ημιμδίκα,
πάβημοξ, ελμπθζζιυ,
η.θ.π), ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Δζδζηυηενα ημ πεζνμον/ηυ,
ημ μνεμπαζδζηυ ηαζ δ
ακάκδρδ ιεηά απυ ηάεε
ιζηνμεπέιααζδ ζφιθςκα
ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ
πνμσζηαιέκδξ ηαζ ηδξ
ΔΝΛ.
Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
λεζηυκζζια, ηαεάνζζια
ηγαιζχκ, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ,
κημοθάπεξ, ηάδνα,
πάβημοξ ενβαζίαξ,
ελμπθζζιυ, η.θ.π),
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
οβνυ λεζηυκζζια ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ,
κημοθάπεξ, η.θ.π,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια ηαζ
ηαεανζζιυξ WC.
Πθφζζιμ πάβηςκ
ενβαζίαξ, ζοζηεοχκ,
απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, πθφζζιμ
δαπέδμο.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ

Χ

Υ

Υ

Υ

X
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

Μεηά ημ ηέθμξ
ηάεε ενβαζίαξ
πνμπαναζηεοήξ –
παναζηεοήξ ηαζ
δζακμιήξ ηςκ

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα
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πχνμζ πθφζεςξ
θαπακζηχκ, απμεήηεξ,
ροβεία ηνμθίιςκ η.θ.π
Δζηζαηυνζα
Σναπεγανίεξ,
αμδεδηζημί πχνμζ,
ημοαθέηεξ
Αζακζέν ιαβεζνείςκ

ΔΡΓΑΗΑ

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεάνζζια ροηηχκ,
ηάδςκ απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Καεάνζζια υθςκ ηςκ
επζθακεζχκ, ηδξ πυνηαξ
εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
ημφπζζια, πθφζζιμ

Φοζζμεεναπεοηήνζμ
Γναθεία, αίεμοζεξ,
θοζζμεεναπεοηδνίμο

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια (ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, υνβακα,
κημοθάπεξ, ηάδνα,
πάβημοξ ενβαζίαξ,
ελμπθζζιυ, η.θ.π),
ηαεάνζζια – πθφζζιμ
δζκυθμοηνςκ,
οδαηυθμοηνςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Καεανζζιυξ ηγαιζχκ
ηεκηνζηχκ εζζυδςκ
κμζμημιείμο.
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
πθφζζιμ
απμφκζζια-Πθφζζιμ

Γζάδνμιμζ ελςηενζηυξ
πχνμξ ΚΤΛΙΚΔΊΧΝ,

Πυιμθα ζε υθεξ ηζξ
πυνηεξ ημο
Νμζμημιείμο
Υχνμζ δζμίηδζδξ

(Γναθεία, ζαθυκζα,
δζάδνμιμζ, πχνμζ
ακαιμκήξ, η.θ.π)
Σδθεθςκζηυ ηέκηνμ,
Γναθείμ ελενπμιέκςκ

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ

ηνμθίιςκ

Ράιπα παναθααήξ
ηνμθίιςκ

Δίζμδμζ ηςκ ηηζνίςκ
ηςκ ηναημπέδςκ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ΧΧ

ΧΧ

Χ
Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα.

Χ

Χ

ΧΧ
Υ
(υπζ ηζξ ανβίεξ)

Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια ζε έπζπθα,
κημοθάπεξ, αζαθζμεήηεξ,
πεναάγζα παναεφνςκ,
η.θ.π, ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ, οβνυ
λεζηυκζζια ζε έπζπθα,
ζοζηεοέξ, ζημφπζζια,

Χ

./.

1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα
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XΧΡΟΗ
οκμδά ηηίνζα ημο
κμζμημιείμο
Γναθεία, πχνμζ
ακαιμκήξ, αίεμοζεξ
δζδαζηαθίαξ, απμεήηεξ,
αμδεδηζημί πχνμζ, WC,
δζάδνμιμζ, ζηάθεξ,
είζμδμζ ηηζνίςκ
θα ηα parking ημο
ηναημπέδμο, μζ μδμί
πμο μδδβμφκ πνμξ
αοηά, ηα πεγμδνυιζα ηαζ
μζ νάιπεξ.

ΔΡΓΑΗΑ

ΤΥΝΟΣΖΣΑ

ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή
απμννζιιάηςκ,
ηαεανζζιυξ επίπθςκ,
ηάδνςκ, ζοζηεοχκ,
ενακίςκ, εδνάκςκ, WC,
η.θ.π, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια
Απμημιζδή απμννζιάηςκ,
ζημφπζζια, πθφζζιμ ιε
κενυ οπυ πίεζδ.

Χ
(υπζ ηζξ ανβίεξ κα
δεκ θεζημονβμφκ)

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΗ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ
1 θμνά ημ ιήκα βεκζηή
ηαεανζυηδηα

Απμημιζδή ηςκ
απμννζιιάηςκ
ΥΥ.
ημφπζζια,
πθφζζιμ Υ.

`` Υ `` : Πυζεξ θμνέξ εα ηαεανίγμκηαζ μζ πχνμζ
ΝΤΥΣΑ
ΔΡΓΑΗΑ
ΧΩΡΟΙ
Κεκηνζηά ζαθυκζα ηθζκζηχκ, WC ημζκμφ, Κεκηνζημί
δζάδνμιμζ ημο κμζμημιείμο
ηάθεξ κμζμημιείμο
Αζακζέν
Κθζκζηέξ
ΜΔΘ
Θάθαιμζ αζεεκχκ, βναθεία αμδεδηζημί πχνμζ,
ζαθυκζα, δζάδνμιμζ, WC, η.θ.π
Σιήια Δπεζβυκηςκ Πενζζηαηζηχκ (ΣΔΠ)
Δλεηαζηήνζα,

Απμημιζδή απμννζιιάηςκ, οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ηάδνα, η.θ.π) ηαεανζζιυξ WC,
ζημφπζζια, ζθμοββάνζζια.
Σνίρζιμ – ζαπμφκζζια ημοπαζηήξ, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Καεάνζζια υθςκ ηςκ επζθακεζχκ εζςηενζηά,
πυνηεξ εζςηενζηά ηαζ ελςηενζηά, ζημφπζζια,
ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμννζιιάηςκ απυ ηνμπήθαηα
κμζδθείαξ
Απμημιζδή απμννζιιάηςκ, οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ, κημοθάπεξ, ηάδνα, ηνεαάηζα,
ημιμδίκα, πάβημοξ, ελμπθζζιυ, θςηζζηζηά,
η.θ.π), ζημφπζζια, ζθμοββάνζζια.
Απμημιζδή απμννζιιάηςκ, οβνυ λεζηυκζζια (ζε
έπζπθα, ζοζηεοέξ, πάβημοξ, ελμπθζζιυ, η.θ.π)
ηαζ ζημφπζζια, ζθμοββάνζζια, ακ πνεζάγεηαζ.
Δζδζηυηενα ημ πεζνμονβζηυ μνεμπαζδζηυ ηαζ δ
ακάκδρδ ιεηά απυ ηάεε ιζηνμεπέιααζδ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ηδξ πνμσζηαιέκδξ ηαζ
ηδξ ΔΝΛ.

πμο παναζηεί ακάβηδ

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

πδξ (Ο) Ακαζηάζζμξ Σζενπίζηαθδξ
ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
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ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ

ΠΔΡΗΔΚΣΖ

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΑ

ΜΑΤΡΟΗ ΑΚΟΗ

•Τθζηά ζοζηεοαζίαξ ή πενζηοθίβιαημξ, πεζνμπεηζέηεξ. Υανηζά
•Τπμθείιιαηα ηνμθίιςκ απυ ιαβεζνεία, ημογίκεξ, ηναπεγανίεξ
•Απμννίιιαηα απυ εαθάιμοξ αζεεκχκ, ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ,
βναθεία
• Οονμδμπεία ηαζ ζηςναιίδεξ ιζαξ πνήζδξ, πάκεξ αηνάηεζαξ
•Γεληθά θάζε πιηθό κηαο ρξήζεο ην νπνίν δελ πεξηέρεη αίκα,
άιια βηνινγηθά πγξά θαη δελ πξνέξρεηαη από κνιπζκέλνπο
αζζελείο
ΚΟΚΚΗΝΟΗ
•Πενζέηηεξ πδιεζμεεναπεοηζηχκ θανιάηςκ ηαζ βεκζηά ηάεε οθζηυ
ΑΚΟΗ
ιζαξ πνήζδξ ημ μπμίμ ήνεε ζε επαθή ιε πδιεζμεεναπεοηζηυ
θάνιαημ, ηαηά ηδκ παναζηεοή ή ηδ πμνήβδζδ ημο
• Ακαημιζηά απμννίιιαηα παεμθμβμακαημιζημφ ενβαζηδνίμο
• Πθάηεξ, ηνζαθία ηαθθζένβεζαξ ηαζ άθθα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
ζηδ ιζηνμαζμθμβία ηαζ έπμοκ ιμθοκεεί απυ παεμβυκμοξ
πανάβμκηεξ, απυ ελεηάζεζξ υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πδιζηέξ μοζίεξ,
υπςξ ελεηάζεζξ ιε πνςζηζηέξ, ελεηάζεζξ ζζημζοιααηυηδηαξ DNA,
αζιαημθμβζηέξ ελεηάζεζξ αζηαιίκδξ Β-12 θεννζηίκδξ η.α.
• Ιζημί, υνβακα ηαζ ιένδ ζχιαημξ ιδ ακαβκςνίζζια
ΚΗΣΡΗΝΟΗ ΑΚΟΗ •φνζββεξ αζιμθδρίαξ, πνδζζιμπμζδιέκμζ ζάημζ αίιαημξ, ζοζηεοέξ
ιεηάββζζδξ, πνδζζιμπμζδιέκεξ εκδαββεζαηέξ ζοζηεοέξ
•Κεκέξ θζάθεξ μνχκ ή θανιαηεοηζηχκ ζηεοαζιάηςκ
•Κεκμί πενζέηηεξ αζμθμβζηχκ οβνχκ (π.π. μονμζοθθέηηεξ, billaw, redo-vac, ζάημζ πανμπεηεφζεςκ ηναοιάηςκ, ζάημζ πενζημκασηήξ
πθφζδξ η.θ.π.)
• Καεεηήνεξ ακαννυθδζδξ, εκδμηνάπεζμζ ζςθήκεξ, ηναπεζμζςθήκεξ
• Υνδζζιμπμζδιέκα βάκηζα, πμδζέξ, ιάζηεξ
• Γάγεξ, επίδεζιμζ ηαζ θμζπά είδδ αθθαβχκ πεζνμονβζηχκ ηαζ άθθςκ
ηναοιάηςκ (πθδκ spray)
• οζηεοέξ ηαζ θίθηνα αζιμηάεανζδξ
• Πνμζηαηεοηζηυξ ελμπθζζιυξ ιζαξ πνήζδξ, πμο πνμένπεηαζ απυ
εαθάιμοξ απμιυκςζδξ
•Γεληθά θάζε πιηθό κηαο ρξήζεο ην νπνίν πεξηάρεη αίκα θαη
άιια κνιπζκέλα βηνινγηθά πγξά αζζελώλ

./.
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•Βεθυκεξ, μδδβμί θθεαμηαεεηήνςκ ηαζ άθθςκ εκδαββεζαηχκ
ΓΟΥΔΗΑ
ζοζηεοχκ, κοζηένζα, λονάθζα, ηνμηάν, βοάθζκα ζςθδκάνζα,
ΑΗΥΜΖΡΧΝ
ακηζηεζιεκμθυνεξ πθάηεξ, βοάθζκεξ αιπμφθεξ, ειαυθζα
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ • Αζημί αίιαημξ πμο πενζέπμοκ αίια πμο απμδείπεδηε ιμθοζιέκμ
ιε ημοξ HIV, HBV, HCV
•Γεληθά θάζε αηρκεξό αληηθείκελν
`
Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

πδξ (Ο) Ακαζηάζζμξ Σζενπίζηαθδξ
ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
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ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΟΡΗΜΟΗ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
ΟΡΟ
Καεανζζιυξ
Ή
Ξεζηυκζζια επζθακεζχκ
Απμθφιακζδ

Γζαηήνδζδ ηαεανζυηδηαξ

ημφπζζια

ΟΡΗΜΟ
Η θοζζηή απμιάηνοκζδ ηςκ ακυνβακςκ ηαζ μνβακζηχκ νφπςκ
απυ υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ ημο πχνμο ηαζ ημο ελμπθζζιμφ. Γίκεηαζ
ιε ηδκ πνήζδ οβνχκ πακζχκ ιζαξ πνήζεςξ ηαζ απμννοπακηζηχκ
δζαθοιάηςκ πμο πενζέπμοκ απμννοπακηζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ,
Απμιάηνοκζδ ηδξ ζηυκδξ ιε οβνυ πακί ηαζ πνήζδ ακηζζηαηζημφ
απςεδηζημφ ζηυκδξ δδθαδή. Πέναζια ιε οβνυ πακί ή άθθμ
οθζηυ πμο αθήκεζ ηδκ επζθάκεζα ηαεανή ηαζ πςνίξ ζηίβιαηα,
πνδζζιμπμζχκηαξ ηαηάθθδθεξ μοζίεξ ηαεανζζιμφ, υπςξ
εκδείηκοηαζ.
Η ζςζηή πνήζδ απμθοιακηζηχκ μοζζχκ ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ
ηδξ Δ.Ν.Λ. ιε ζημπυ ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ παεμβυκςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ απυ ακηζηείιεκα ή επζθάκεζεξ.
Οζ ζοκεπείξ έθεβπμζ ηαζ ενβαζίεξ πμο επακαθαιαάκμκηαζ, υηακ
έηηαηηεξ ακάβηεξ ημ απαζημφκ χζηε δ ηαεανζυηδηα κα δζαηδνεί
ζημ απαζημφιεκμ επίπεδμ.

ημφπζζια ιε πακέηα ιζαξ πνήζδξ βζα ηάεε πχνμ ή πνήζδ
δθεηηνζηήξ ζημφπαξ ιε εζδζηά θίθηνα βζα ηδ ζοθθμβή
δζάζπανηςκ ζημοπζδζχκ, ζηυκδξ, αηαεανζζχκ η.θ.π.

Πθφζζιμ

Πθφζζιμ ιε κενυ ηαζ ηαηάθθδθμ απμννοπακηζηυ χζηε κα
ηαεανίγμκηαζ ηαζ κα απμιαηνφκμκηαζ μζ θεηέδεξ

Απμιάηνοκζδ δζάζπανηςκ
ζημοπζδζχκ

οθθμβή δζάζπανηςκ ζημοπζδζχκ ηαζ ακηζηεζιέκςκ ιε
ζημφπζζια ή ιε ηα πένζα ιε ηδκ πνήζδ βαηζχκ ζηζξ ΜΔΘ ηαζ
ημπμεέηδζδ ζε ζαημφθεξ, απμημιζδή ηαζ απμιάηνοκζδ απυ ημ
πχνμ

Δηηέκςζδ ηάδςκ

Δηηέκςζδ ηάδςκ απυ ηα απμννίιιαηα ιε ημοξ ζάημοξ.

Καεανζζιυξ ηάδςκ απμννζιιάηςκ

Πέναζια ηςκ επζθακεζχκ ημοξ ηαζ ηςκ δμπείςκ ημοξ ιε οβνυ
πακί βζα ηδκ απάθεζρδ ζηζβιάηςκ, ηδθίδςκ ηαζ μζιχκ ηαζ
ακηζηαηάζηαζδ ημο ζάημο ιε ηαεανυ.

Δλμκοπζζηζηυξ ηαεανζζιυξ

Καεανζζιυξ επζθακεζχκ ιε πνήζδ ζηθδνήξ αμφνηζαξ (ιε ημ
πένζ ή ιδπακζηά) ή/ ηαζ εηηυλεοζδ κενμφ οπυ πίεζδ ηαζ ηδ πνήζδ
πδιζηχκ απμννοπακηζηχκ ηαηάθθδθδξ ζφκεεζδξ βζα ηδκ
απάθεζρδ αηαεανζζχκ ηαζ ζοζζςνεοιέκςκ νφπςκ.

Καεανζζιυξ οαθμπζκάηςκ ηαζ ηςκ
δφμ υρεςκ

Υνήζδ ηαηάθθδθμο οβνμφ βζα ηγάιζα ηαζ
αηαεανζζχκ, ζηυκδξ ηαζ θεηέδςκ ιε ηνίρζιμ.

./.

απμιάηνοκζδ
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ΟΡΟ
Σμπζηυ ηαεάνζζια δαπέδμο

ΟΡΗΜΟ
Απμιάηνοκζδ ηδθίδςκ θίβδαξ, αοημηυθθδηςκ ηαζ μοζζχκ
ημθθχδμοξ θφζεςξ ιε ηδ πνήζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ πδιζηχκ
μοζζχκ ή λέζηνςκ εάκ αοηέξ είκαζ απαναίηδηεξ.

Αθαίνεζδ βναθδιάηςκ

Αθαίνεζδ βναθδιάηςκ απυ επζθάκεζεξ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ
πδιζηχκ μοζζχκ, μζ μπμίεξ δεκ ηαηαζηνέθμοκ ηαζ δεκ
πνμηαθμφκ ηαιία ακηίδναζδ ιε ημ οθζηυ ηδξ επζθάκεζαξ ή ημ
ηεθείςια ηδξ ηαζ ηαεανίγμοκ ηδκ επζθάκεζα ηδξ πςνίξ κα
αθήζμοκ ίπκδ. Γεκ επζηνέπεηαζ δ πνήζδ θεζακηζηχκ οθζηχκ, ηα
μπμία θεείνμοκ ηδκ επζθάκεζα.

Τθζηά ιζαξ πνήζεςξ

Πακζά ή πακέηεξ ζθμοββανίζιαημξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
λεπςνζζηά βζα ηάεε πχνμ, ηα μπμία πθέκμκηαζ ηαζ ζηεβκχκμοκ
(πθοκηήνζμ- ζηεβκςηήνζμ) ή πακέηεξ ζημοπίζιαημξ μζ μπμίεξ
πεηζμφκηαζ ζηα απμννίιιαηα

Απμηυθθδζδ ηζίπθαξ

Απμιάηνοκζδ ηζίπθαξ ηαζ πανμιμίςκ ημθθςδχκ μοζζχκ ηαζ
ηδθίδςκ ιε ηδ ιέεμδμ «ρφλδξ ηαζ απυλεζδξ», υηακ εκδείηκοηαζ.

ηέβκςια

Γοάθζζια
θμοββάνζζια

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

ηέβκςια επζθακεζχκ ιεηά απυ πθφζζιμ, ιε ηδ πνήζδ
οθάζιαημξ ζθμοββανίζιαημξ, ζηεβκςηήνα ιε αένα ή άθθςκ
εκδεζηκουιεκςκ ιέζςκ.
Γοάθζζια επζθακεζχκ ιε ζηεβκυ φθαζια ή αμφνηζα ιεηά απυ ημ
πθφζζιμ, χζηε κα είκαζ ηαεανέξ ηαζ πςνίξ θεηέδεξ
Απμιάηνοκζδ
πενζζηαζζαηχκ
απμννζιιάηςκ
ιε
ζθμοββανίζηνα, κενυ ηαζ απμννοπακηζηυ ηαηάθθδθδξ πδιζηήξ
ζφκεεζδξ βζα ηδκ αθαίνεζδ αηαεανζζχκ ηαζ ζοζζςνεοιέκδξ
ανςιζάξ

πδξ (Ο) Ακαζηάζζμξ Σζενπίζηαθδξ
ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
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401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ
Α/Α

1.
α.
α

ΥΧΡΟΗ

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

Κηίνζμ Νμζμημιείμο απυ 2μ οπυβεζμ έςξ ηαζ ημκ 6μ υνμθμ ( πενζθαιαάκμκηαζ
υθμζ μζ πχνμζ ηα ηθζιαημζηάζζα μζ ακεθηοζηήνεξ ηαζ ηα ιδπακμζηάζζα
ακεθηοζηήνςκ)
Κηίνζμ
2μ οπυβεζμ
Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ , δθεηηνζημί ,
ηθζκζηχκ
εενιζημί οπμζηαειμί
μ
-//1 οπυβεζμ
Αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ΝΤ , Σναπεγανία
αζεεκχκ μπθζηχκ , Σναπεγανία Λυπμο , 7μ
βναθείμ , Σαποδνμιείμ , Γναθεία , Κμονείμ
,Φανιαηείμ, Γναθείμ ζοθθυβμο πμθζηζημφ
πνμζςπζημφ, ΚΦΜ , Πθοκηήνζα , Γναθείμ
οδναοθζηχκ, Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ ,
Πεζεανπείμ , Νεηνμημιείμ , Πανεηηθήζζ ,
Δνβαζηήνζα παεμθμβμακαημιζημφ , Ραθεία

./.

Δξγάζηκεο

Αξγίεο

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

1/Μήκα

7

7

7

7

18PROC003491157 2018-07-27

Α/Α

β.

δ.

ε.

ΥΧΡΟΗ

-//-

-//-

-//-

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

Ιζυβεζμ

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

Πκεοιμκμθμβζηή Κθζκζηή

7

7

Οβημθμβζηή Κθζκζηή
Α΄ Ονε/ηή Κθζκζηή

7
7

Β΄ Ονε/ηή Κθζκζηή

7

7
Κάθορδ
απυ ΝΡΛ
7

Κανδζμθμβζηή Κθζκζηή

7

7

Α΄ Παε/ηή Κθζκζηή

7

7

Β΄ Παε/ηή Κθζκζηή

7

7

ΝΡΥ Κθζκζηή

7

Α΄ Υεζν/ηή Κθζκζηή
Β΄ Υεζν/ηή Κθζκζηή , Μμκάδα ιαζημφ
Οονμθμβζηή Κθζκζηή

7
7
7

Κάθορδ
απυ ΚΡΓ
7
7

Μζηηή Κθζκζηή , Μεε Δβηαοιάηςκ

7

5μξ υνμθμξ

Πμθοηθζκζηή 5μο Α

7

6μξ υνμθμξ

Πμθοηθζκζηή 5μο Β
Κθζκζηή Αλ/ηχκ ηναπεγανία 6μο , 2μ βναθείμ

7
7

μξ

1 υνμθμξ

2μξ υνμθμξ

γ

-//-

4μξ υνμθμξ

-//-

Ώξεο
Πξωί

7

3μξ υνμθμξ

ε.

Αξγίεο

7

-//-

-//-

Δξγάζηκεο

Νεονμθμβζηή Κθζκζηή

ζη.

δ.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

7

7

7
Κάθορδ
απυ ΒΥ
7
7

7
7

7

18PROC003491157 2018-07-27

Α/Α

2.
α.
α.

ΥΧΡΟΗ

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

Κεληξηθό θηίξην από 2ν ππόγεην έωο θαη 5ν όξνθν ( πεξηιακβάλνληαη όινη
νη ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα κεραλνζηάζηα
αλειθπζηήξωλ)
Κεκηνζηυ
2μ οπυβεζμ
Απμεήηεξ , δθεηηνζημί ηαζ εενιζημί
ηηίνζμ
οπμζηαειμί
μ
-//1 οπυβεζμ
Φςημβναθείμ , Σδθεθςκζηυ ηέκηνμ ,
Απμεήηδ οβεζμκ/ημο οθζημφ , Απμεήηδ
βεκζημφ οθζημφ / Υχνμξ ζοκενβείμο
ηαεανζυηδηαξ , Γναθείμ Φοηηζηχκ ,
Γναθείμ δθεηηνμθυβςκ , Φοβεία, Απμεήηδ
ηνμθίιςκ , βναθεία δζαπεζνίζεςκ, Ανπείμ
ζιαηζμεήηδ
,
Γναθείμ
ελενπμιέκςκ,
Μαβκδηζηυξ ηαζ αλμκζηυξ ημιμβνάθμξ,
ζηναημθμβία
,
Αίεμοζα
ζοζηέρεςκ
οπυβεζμ
Μαβεζνεία

β.

δ

-//-

-//-

ζζυβεζμ

1μξ υνμθμξ

Δξγάζηκεο

Αξγίεο

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

1/Μήκα

-

7

7

7+7

Σδθεθςκζηυ
ηέκηνμ,
Φςημηοπζηυ,
Μδπακμβνάθδζδ, Αίεμοζα δελζχζεςκ,
Πηένοβα
Γζμζηήζεςξ, ΚΦΜ ζζμβείμο,
Βζαθζμεήηδ,
Αιθζεέαηνμ,
Ανπείμ,
Γναιιαηεία ελςηενζηχκ ζαηνείςκ
Ιαηνεία
Πκεοιμκμθμβζημφ,
Ιαηνεία
ηανδ/ζημφ, βναθείμ ΓΓΜ, Αηηζκμθμβζηυ 1μο
μνυθμο, Φοζζμεεναπεοηήνζμ, Γναθεία
αηηζκμθμβζημφ, Αββεζμβνάθμξ

./.

7+7

7

Κάθορδ
απυ Α'Ο

7

7+αμήεεζ
α ζε
ηθζκζηέξ
-

7

18PROC003491157 2018-07-27

Α/Α

ε.

ζη.
γ.
δ.

ΥΧΡΟΗ

-//-

-//-//-//-

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

2μ υνμθμξ

3μξ υνμθμξ
4μξ υνμθμξ
5μξ μνμθμξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

Δξγάζηκεο
Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

Κάθορδ
απυ 2μο

Κάθορδ
απυ 2μο

ΜΣΝ

7

Μζηνμαζμθμβζηυ ενβαζηήνζμ

7

Ιαηνεία μθεαθιμθμβζημφ, ζαηνεία
,Γζαζημθμβζηυ, Δκδμζημπήζεζξ
Δθδιενία ζαηνχκ

ΧΡΛ

Αξγίεο

1/Μήκα
Κάθορδ
Απυ Μζηηή
Κάθορδ
απυ Β'Υ

7
4 (Μζην,
Αζι,
Αββ/θμ,
Αηηζκ,
Γςι. 6μο
ΓΤΓ)
-

Σεπκζηέξ οπδνεζίεξ 5μο μνυθμο
3.

Κηίξην εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ
από 2ν ππόγεην έωο θαη 1ν όξνθν
πεξηιακβάλνληαη όινη νη ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα
κεραλνζηάζηα αλειθπζηήξωλ
2μ οπυβεζμ

Απμεήηεξ ,
οπμζηαειμί

α.

Κηίνζμ
Δλςηενζηχκ
ζαηνείςκ
-//-

1μ οπυβεζμ

β.

-//-

ζζυβεζμ

Αηηζκμεεναπεοηζηυ,
Ραδζμζζυημπα
,
Δνεοκδηζηή ιμκάδα , Ονεμδμκηζηυ
Δλςηενζηά ζαηνεία, αηηζκμθμβζηυ ζζμβείμο

α.

δθεηηνζημί

ηαζ

εενιζημί

1/Μήκα

-

7

-

Κάθορδ
απυ
Αζιμδμζία+
οπυβεζμ

7

-

18PROC003491157 2018-07-27

Α/Α

δ

ΥΧΡΟΗ

-//-

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

1μξ υνμθμξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

α.
α

Κηίξην ΓΤΓ από 1ν ππόγεην έωο
ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη
αλειθπζηήξωλ
Κηίνζμ ΓΤΓ
1μ οπυβεζμ
-//ζζυβεζμ

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

7
7

θαη 8ν όξνθν (πεξηιακβάλνληαη όινη νη
αλειθπζηήξεο θαη ηα κεραλνζηάζηα

ε

3μξ υνμθμξ

ζη

4μξ υνμθμξ

γ

5μξ μνμθμξ

δ

6μξ υνμθμξ

1/ιήκα
Κάθορδ
απυ ΝΡΛ
Γναθεία 401ΓΝΑ
Κάθορδ
απυ Πη.
Γναθεία 401ΓΝΑ
Γζδξ
Δπέηηαζδ ΑΥ ηθζκζηήξ
Κάθορδ
απυ ΑΥ
Δπέηηαζδ μονμθμβζηήξ ηθζκζηήξ, Γναθείμ
Κάθορδ
επμπηνζχκ ΝΤ, Γναθεία Γζαζοκδεηζηήξ απυ Οον/ηδ
Φοπζαηνζηήξ
Δπέηηαζδ πμθοηθζκζηήξ 5μο Α
Κάθορδ
απυ 5Α
Γναθεία ΓΤΓ

ε

7μξ υνμθμξ

Γναθεία ΓΤΓ

ζ

8μξ υνμθμξ

Γναθεία ΓΤΓ

β
δ

-//-

1μξ υνμθμξ
2μ υνμθμξ

Αξγίεο

Ώξεο
Πξωί
Δλςηενζηά ζαηνεία
Αζιμδμζία

4.

Δξγάζηκεο

Κάθορδ
απυ ΔΙ

Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ , ATLS
Δίζμδμξ ΓΤΓ , ΑΤΔ

-

Κάθορδ
απυ ΑΥ
Κάθορδ
απυ
Οον/ηδ
Κάθορδ
απυ 5Α
Κάθορδ
απυ ΔΙ

Κάθορδ
απυ ΑΥ
Κάθορδ
απυ
Οον/ηδ
Κάθορδ
απυ 5Α
-

./.

Κάθορδ
απυ ΑΥ
Κάθορδ
απυ Οον/ηδ
Κάθορδ
απυ 5Α

18PROC003491157 2018-07-27

Α/Α

5.
α
α
β
δ
6.
α

α
7
8.
9.
10
α

ΥΧΡΟΗ

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

Δξγάζηκεο

Αξγίεο

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

Κηίξην ΔΤ – Λόρνο Γηνηθήζεωο από ην ππόγεην έωο θαη ηνλ β όξνθν όινη
νη ρώξνη
Κηίνζμ ΔΤ –
Τπυβεζμ
Απμεήηεξ Λ/Γ
Λυπμξ
Γζμζηήζεςξ
-//Ιζυβεζμ
Λυπμξ Γζμζηήζεςξ
-//1μξ υνμθμξ
ΔΤ
μξ
-//2 υνμθμξ
ΔΤ
Κηίξην ζπλεξγείωλ ΣΤ θαη γξαθείν θηλήζεωο όινη νη ρώξνη
Κηίνζμ
ζζυβεζμ
Γναθείμ
ηζκήζεςξ,
Λεαδημζηάζζμ,
ζοκενβείςκ
δθεηηνζηυξ οπμζηαειυξ
ΣΤ ηαζ βναθ.
ηζκήζεςξ
-//1μξ υνμθμξ
οκενβεία ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ
Δθθιεζία θαη πξναύιηνο ρώξνο ηεο
1/εαδμιάδα
Κάθορδ απυ
Πύιε ηξαηνπέδνπ θαη θπιάθην πύιεο

-

7

-

Κάθορδ
απυ
ζζυβεζμ

οπυβεζμ

Κηίξην ΚΑΒ θαη πξναύιηνο ρώξνο ηνπ
Δίζνδνη όιωλ ηωλ θηηξίωλ ηνπ ηξαηνπέδνπ , εμωηεξηθέο ζθάιεο
Δίζμδμζ υθςκ ηςκ ηηζνίςκ ημο ζηναημπέδμο
Δίζμδμζ υθςκ
(Κεκηνζηή είζμδμξ Νμζμημιείμο, Δίζμδμζ ΓΤΓ,
ηςκ ηηζνίςκ
ελςηενζηχκ ζαηνείςκ, Φανιαηείμο, Μαβκδηζημφ
ημο
ημιμβνάθμο,
Δθμδζαζιμφ,
Οβημθ/ηδξ
ηναημπέδμο
Κθζκζηήξ,
Πκεοιμκμθμβζηήξ
ηθζκζηήξ,
ΚΦΜ
, ελςηενζηέξ
ζζμβείμο, ΑΤΔ, ΔΤ-Λ/Γ, ζηέβαζηνα εζζυδςκ
ζηάθεξ

-

-

Κάθορδ
απυ ΔΤ

Κάθορδ
απυ
ζζυβεζμ
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Α/Α

α

11
12
13
14
15
α

α

16
17
α.

ΥΧΡΟΗ

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

Δξγάζηκεο
Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

Δίζμδμζ υθςκ
Δλςηενζηέξ ζηάθεξ (ζηάθεξ ηζκδφκμο
ηςκ ηηζνίςκ
ηηζνίςκ ΓΤΓ ηαζ ΔΤ, ζηάθα ηεκηνζηήξ
ημο
εζζυδμο Νμζμημιείμο, ζηάθα εζζυδμο
ηναημπέδμο
ελςηενζηχκ ζαηνείςκ.
, ελςηενζηέξ
ζηάθεξ
Μλεκείν πεζόληωλ Αμθώλ Τγεηνλνκηθνύ θαη Αγλώζηνπ Αδειθήο
Δμωηεξηθνί ρώξνη ΚΦΜ ππνγείνπ θαη εμωηεξηθνί ρώξνη ΑΤΔ
Όινη νη ηάθξνη πνπ πεξηβάινπλ ηα θηίξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ
θέπαζηξα θηλεηνύ ρεηξνπξγείνπ , εηζόδνπ ζεξκηθνύ ππνζηαζκνύ
ππνγείνπ , δώκα καγεηξείωλ θαη πιπληεξίωλ
Κηίξην νδνληηαηξείνπ Φξνπξάο Αζελώλ
Κηίνζμ
ζζυβεζμ ηαζ 1μξ
Γναθεία , ζαηνεία , μδμκηζαηνζηέξ έδνεξ ,
μδμκηζαηνείμο
υνμθμξ
μνεμδμκηζηυ ενβαζηήνζμ , εθδιενείμ ,
Φνμονάξ
δζάδνμιμζ ,αίεμοζα ακάκδρδξ
Αεδκχκ
7
-//Δίζμδμξ ηηζνίμο ελςηενζηή ηαζ εζςηενζηή
ζηάθα , νάιπα ηαζ πθαηυζηνςημ
πεγμδνυιζμ
Νέν θηίξην ΔΑΑ θαη θηόζθη ( είζνδνο θηηξίνπ , πξναύιηνο ρώξνο θαη
ζθέπαζηξν)
Νέν Κηίξην Ννζνθνκείνπ από 2ν ππόγεην έωο θαη ηνλ 2ν όξνθν (
πεξηιακβάλνληαη όινη νη ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα
κεραλνζηάζηα αλειθπζηήξωλ)
2μ οπυβεζμ
Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ, δζάδνμιμζ, WC
1/Μήνα
δθεηηνζημί, εενιζημί οπμζηαειμί

./.

Αξγίεο

-

-

Κάθορδ
απυ ΔΤ

-
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Α/Α

α.

ΥΧΡΟΗ

ΚΣΗΡΗΟ –
ΟΡΟΦΟ ΥΧΡΟ

1μ οπυβεζμ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
–ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ

ΣΔΠ,
Μδπακμβνάθδζδ,
Γζάδνμιμζ
Αηηζκμθμβζηυ

Δξγάζηκεο
Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

Ώξεο
Πξωί

Ώξεο
Απόγ

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

(06:00-13:00)

(13:00-20:00)

7

7

Δθδιενεία,

7

Απμζηείνςζδ
β.

ζζυβεζμ

ΜΔΘ
ΜΔΘ ΚΡΓΥ
Αββεζμβνάθμξ, ΚΡΓΥ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ

1μξ υνμθμξ

Υεζνμονβεία ,Γζάδνμιμζ

ε.

2μξ υνμθμξ

Τπμζηαειμί (Μδπακυνμθμξ)

18

Πεδνδξόκηα – νδνί – parking – απνξξίκκαηα - Σδάκηα

7

7

7

7
7

7
δ.

Αξγίεο

21

14

7 (Μυκμ
Κονζαηή)

7(Μυκμ
άαααημ)

7

7

7

7

7

14

7

7

7

7

7

18PROC003491157 2018-07-27

19

8

Νπθηεξηλή Καζαξίζηξηα (22:00-06:00)
365

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΣΟΧΡΧΝ

8
236

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ:
- Οζ πχνμζ πμο εα ηαεανίγμκηαζ 1/Μήκα εα ηαθφπημκηαζ απυ ημ πνςζκυ πνμζςπζηυ, ηαηυπζκ πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ
ζοκεκκυδζδξ ιε ηδκ Δπζηνμπή Δθέβπμο ηαεανζυηδηαξ.
- Οζ πχνμζ πμο δεκ οπμθμβίγμκηαζ ενβαημχνεξ εα ηαθφπημκηαζ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ πνμεηηάζεζξ ηςκ ηθζκζηχκ

πδξ (Ο) Ακαζηάζζμξ Σζενπίζηαθδξ
ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

./.

18PROC003491157 2018-07-27
401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 40/2018

ΠΗΝΑΚΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΧΡΧΝ
ΣΧΝ ΣΡΑΣΟΠΔΓΧΝ ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΗΛΑΡΥΟΤ
ΒΑΡΤΣΖ
Α/Α

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

1

Κηίξην Ννζνθνκείνπ από 2ν ππόγεην έωο θαη ηνλ 6ν όξνθν
(πεξηιακβάλνληαη όινη νη ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα
κεραλνζηάζηα αλειθπζηήξωλ)

1α

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

1α

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

20.424

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

2μ οπυβεζμ

Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ , δθεηηνζημί , εενιζημί
οπμζηαειμί

»

1μ οπυβεζμ

Αίεμοζα δζδαζηαθίαξ ΝΤ, Σναπεγανία αζεεκχκ
μπθζηχκ, Σναπεγανία Λυπμο, 7μ βναθείμ,
Σαποδνμιείμ, Γναθεία, Κμονείμ, Γναθείμ
ζοθθυβμο πμθζηζημφ πνμζςπζημφ, Κοθζηεία,
Πθοκηήνζα, Γναθείμ οδναοθζηχκ, Απμεήηεξ
βεκζημφ οθζημφ, Πεζεανπείμ, Νεηνμημιείμ,
Πανεηηθήζζ, Δνβαζηήνζα παεμθμβμακαημιζημφ,
Ραθεία

»
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

Α/Α

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ

1β

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

Ιζυβεζμ

1δ

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

1μξ υνμθμξ

1ε

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

2μξ υνμθμξ

1ζη

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

3μξ υνμθμξ

1γ

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

4μξ υνμθμξ

1δ

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

5μξ υνμθμξ

Πμθοηθζκζηή 5μο Α , Πμθοηθζκζηή 5μο Β

»

1ε

Κηίνζμ Κθζκζηχκ

6μξ υνμθμξ

Κθζκζηή Αλ/ηχκ ηναπεγανία 6μο , 2μ βναθείμ

»

2

Κεληξηθό θηίξην από 2ν ππόγεην έωο θαη 5ν όξνθν (πεξηιακβάλνληαη όινη νη
ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα κεραλνζηάζηα
αλειθπζηήξωλ)

2α

Κεκηνζηυ Κηίνζμ

2μ οπυβεζμ

2α

Κεκηνζηυ Κηίνζμ

1μ οπυβεζμ

Νεονμθμβζηή Κθζκζηή , Πκεοιμκμθμβζηή Κθζκζηή ,
Κθζκζηή Λμζιςδχκ
Α΄ Ονε/ηή Κθζκζηή, Β ΄ Ονε/ηή Κθζκζηή,
Κανδζμθμβζηή Κθζκζηή, ΜΔΘ Κανδζμπαεχκ
Α Παε/ηή Κθζκζηή , Β Παε/ηή Κθζκζηή , ΝΡΥ
ηθζκζηή
Α Υεζν/ηή Κθζκζηή , Β Υεζν/ηή Κθζκζηή , Μμκάδα
ιαζημφ
Οονμθμβζηή Κθζκζηή , Μζηηή Κθζκζηή, ΜΔΘ
Δβηαοιάηςκ

Απμεήηεξ , δθεηηνζημί ηαζ εενιζημί οπμζηαειμί
Φςημβναθείμ, Σδθεθςκζηυ ηέκηνμ, Απμεήηδ
οβεζμκμιζημφ οθζημφ, Απμεήηδ βεκζημφ οθζημφ /
Υχνμξ ζοκενβείμο ηαεανζυηδηαξ, Γναθείμ
Φοηηζηχκ, Γναθείμ δθεηηνμθυβςκ, Μαβεζνεία,
Φοβεία, Απμεήηδ ηνμθίιςκ, βναθεία
δζαπεζνίζεςκ, Ανπείμ ζιαηζμεήηδ, Γναθείμ
ελενπμιέκςκ, Μαβκδηζηυξ ηαζ αλμκζηυξ
ημιμβνάθμξ, ζηναημθμβία, Αίεμοζα ζοζηέρεςκ
οπμβείμο
./.

»
»
»
»
»

10.797

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
»

»
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Α/Α

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

Σδθεθςκζηυ ηέκηνμ, Φςημηοπζηυ,
Μδπακμβνάθδζδ, Αίεμοζα δελζχζεςκ, Πηένοβα
Γζμζηήζεςξ, Κοθζηείμ Ιζμβείμο, Βζαθζμεήηδ,
Αιθζεέαηνμ, Ανπείμ, Γναιιαηεία ελςηενζηχκ
ζαηνείςκ
Ιαηνεία Πκεοιμκμθμβζημφ, Ιαηνεία
Κανδζμθμβζημφ, βναθείμ ΓΓΜ, Αββεζμβνάθμξ ,
Αηηζκμθμβζηυ 1μο μνυθμο, Φοζζμεεναπεοηήνζμ ,
Γναθεία Αηηζκμθμβζημφ , Τπεναανζηυ μλοβυκμ

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

2β

Κεκηνζηυ Κηίνζμ

ζζυβεζμ

2δ

Κεκηνζηυ Κηίνζμ

1μξ υνμθμξ

2ε

Κεκηνζηυ Κηίνζμ

2μξ υνμθμξ

ΜΣΝ , Μζηνμαζμθμβζηυ ενβαζηήνζμ

»

2ζη

Κεκηνζηυ Κηίνζμ

3μξ υνμθμξ

Πκεοιμκμθμβζηή

»

2γ
2δ
3

3α
3α
3β

Ιαηνεία μθεαθιμθμβζημφ, ζαηνεία ΧΡΛ,
Γζαζημθμβζηυ , Απμζηείνςζδ , Δκδμζημπήζεζξ
Δθδιενία ζαηνχκ, Σεπκζηέξ οπδνεζίεξ 5μο
Κεκηνζηυ Κηίνζμ
5μξ υνμθμξ
μνυθμο
Κηίξην εμωηεξηθώλ ηαηξείωλ από 2ν ππόγεην έωο θαη 1ν όξνθν
πεξηιακβάλνληαη όινη νη ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα
κεραλνζηάζηα αλειθπζηήξωλ
Κηίνζμ
Δλςηενζηχκ
2μ οπυβεζμ Απμεήηεξ , δθεηηνζημί ηαζ εενιζημί οπμζηαειμί
Ιαηνείςκ
Κηίνζμ
Αηηζκμεεναπεοηζηυ, Φανιαηείμ, Ραδζμζζυημπα ,
1μ οπυβεζμ
Δλςηεν.Ιαηνείςκ
Δνεοκδηζηή ιμκάδα, Ονεμδμκηζηυ
Κηίνζμ
Δλςηενζηά ζαηνεία , αηηζκμθμβζηυ ζζμβείμο ,
Δλςηενζηχκ
ζζυβεζμ
ΚΑΒ , ΣΔΠ
Ιαηνείςκ
Κεκηνζηυ Κηίνζμ

»

»

4μξ υνμθμξ

»
»
5.467

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
»
»
»
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Α/Α

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ

3δ

Κηίνζμ
Δλςηενζηχκ
Ιαηνείςκ

1μξ υνμθμξ

4

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

Δλςηενζηά ζαηνεία, Αζιμδμζία

Κηίξην ΓΤΓ από 1ν ππόγεην έωο θαη 8ν όξνθν (πεξηιακβάλνληαη όινη νη
ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο θαη ηα κεραλνζηάζηα
αλειθπζηήξωλ

4α

Κηίνζμ ΓΤΓ

1μ οπυβεζμ

4α

Κηίνζμ ΓΤΓ

ζζυβεζμ

4β

Κηίνζμ ΓΤΓ

4δ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)
»

4.031

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ , ATLS

»

Δίζμδμξ ΓΤΓ , ΑΤΔ

»

1μξ υνμθμξ

Γναθεία 401ΓΝΑ

»

Κηίνζμ ΓΤΓ

2μ υνμθμξ

Γναθεία 401ΓΝΑ

»

4ε

Κηίνζμ ΓΤΓ

3μξ υνμθμξ

Δπέηηαζδ ΑΥ ηθζκζηήξ

»

4ζη

Κηίνζμ ΓΤΓ

4μξ υνμθμξ

Δπέηηαζδ μονμθμβζηήξ ηθζκζηήξ, Γναθείμ
επμπηνζχκ ΝΤ, Γναθεία Γζαζοκδεηζηήξ
Φοπζαηνζηήξ

»

4γ

Κηίνζμ ΓΤΓ

5μξ μνμθμξ

Δπεηηαζδ πμθοηθζκζηήξ 5μο Α

»

4δ

Κηίνζμ ΓΤΓ

6μξ υνμθμξ

Γναθεία ΓΤΓ

»

./.
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ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ

4ε

Κηίνζμ ΓΤΓ

7μξ υνμθμξ

Γναθεία ΓΤΓ

»

4ζ

Κηίνζμ ΓΤΓ

8μξ υνμθμξ

Γναθεία ΓΤΓ

»

5

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

Α/Α

Κηίξην ΔΤ – Λόρνο Γηνηθήζεωο από ην ππόγεην έωο θαη ηνλ β όξνθν όινη
νη ρώξνη

1.971

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

5α

Κηίνζμ ΔΤ –
Λυπμξ
Γζμζηήζεςξ

Τπυβεζμ

Απμεήηεξ Λ/Γ

»

5α

Κηίνζμ ΔΤ –
Λυπμξ
Γζμζηήζεςξ

Ιζυβεζμ

Λυπμξ Γζμζηήζεςξ

»

5β

Κηίνζμ ΔΤ –
Λυπμξ
Γζμζηήζεςξ

1μξ υνμθμξ

ΔΤ

»

5δ

Κηίνζμ ΔΤ –
Λυπμξ
Γζμζηήζεςξ

2μξ υνμθμξ

ΔΤ

»

6

Κηίξην ζπλεξγείωλ ΣΤ θαη γξαθείν θηλήζεωο όινη νη ρώξνη

650

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
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Α/Α

6α

6α

ΚΣΗΡΗΟ
Κηίνζμ
ζοκενβείςκ ΣΤ
ηαζ βναθείμ
ηζκήζεςξ
Κηίνζμ
ζοκενβείςκ ΣΤ
ηαζ βναθείμ
ηζκήζεςξ

ΟΡΟΦΟ

ζζυβεζμ

1μξ υνμθμξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

Γναθείμ ηζκήζεςξ , Λεαδημζηάζζμ , δθεηηνζηυξ
οπμζηαειυξ

»

οκενβεία ηεπκζηήξ οπδνεζίαξ

»

7

Δθθιεζία θαη πξναύιηνο ρώξνο ηεο

371

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

8

Πύιε ηξαηνπέδνπ θαη θπιάθην πύιεο

175

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

9

Κηίξην ΚΑΒ θαη πξναύιηνο ρώξνο ηνπ

186

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

10

Δίζνδνη όιωλ ηωλ θηηξίωλ ηνπ ηξαηνπέδνπ , εμωηεξηθέο ζθάιεο

501

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

10α

Δίζμδμζ υθςκ
ηςκ ηηζνίςκ
ημο
ηναημπέδμο,
ελςηενζηέξ
ζηάθεξ

Δίζμδμζ υθςκ ηςκ ηηζνίςκ ημο ζηναημπέδμο (Γ ,
Κεκηνζηή είζμδμξ Νμζμημιείμο , Δίζμδμζ ΓΤΓ,
ελςηενζηχκ ζαηνείςκ , Φανιαηείμο , Μαβκδηζημφ
ημιμβνάθμο , Δθμδζαζιμφ , Κθζκζηήξ θμζιςδχκ
, πνχδκ ΔΑΑ , πκεοιμκμθμβζηήξ ηθζκζηήξ ,
ΚΦΜ ζζμβείμο , ΑΤΔ , ΔΤ-Λ/Γ , ζηέβαζηνα
εζζυδςκ )

./.

»
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Α/Α

10α

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ
Δίζμδμζ υθςκ
ηςκ ηηζνίςκ
ημο
ηναημπέδμο,
ελςηενζηέξ
ζηάθεξ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

Δλςηενζηέξ ζηάθεξ (ζηάθεξ ηζκδφκμο ηηζνίςκ
ΓΤΓ , ηαζ ΔΤ , ζηάθα ηεκηνζηήξ εζζυδμο
Νμζμημιείμο , ζηάθα εζζυδμο ελςηενζηχκ
ζαηνείςκ , ζηάθα εζζυδμο πκεοιμκμθμβζηήξ

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

»

11

Μλεκείν πεζόληωλ Αμθώλ Τγεηνλνκηθνύ θαη Αγλώζηνπ Αδειθήο

265

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

12

Δμωηεξηθνί ρώξνη Κπιηθείνπ ππνγείνπ θαη εμωηεξηθνί ρώξνη ΑΤΔ

595

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

13

Οινη νη ηάθξνη πνπ πεξηβάινπλ ηα θηίξηα ηνπ ζηξαηνπέδνπ

110

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

14

θέπαζηξα θηλεηνύ ρεηξνπξγείνπ , εηζόδνπ ζεξκηθνύ ππνζηαζκνύ ππνγείνπ
, δώκα καγεηξείωλ θαη πιπληεξίωλ

822

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

15

Νέν θηίξην ΔΑΑ θαη θηόζθη ( είζνδνο θηηξίνπ , πξναύιηνο ρώξνο θαη
ζθέπαζηξν)

282

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

16

Κηίξην Οδνληηαηξείνπ Φξνπξάο Αζελώλ

860

ΙΛΑΡΥΟΤ ΒΑΡΤΣΗ
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Α/Α

16α

16α

17

18

ΚΣΗΡΗΟ
Κηίνζμ
Οδμκηζαηνείμο
Φνμονάξ
Αεδκχκ
Κηίνζμ
μδμκηζαηνείμο
Φνμονάξ
Αεδκχκ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

ΟΡΟΦΟ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

ζζυβεζμ ηαζ
1μξ υνμθμξ

Γναθεία , ζαηνεία , μδμκηζαηνζηέξ έδνεξ ,
μνεμδμκηζηυ ενβαζηήνζμ , εθδιενίμ , δζάδνμιμζ
,αζεμοζα ακάκδρδξ

»

Δίζμδμξ ηηζνίμο ελςηενζηή ηαζ εζςηενζηή ζηάθα
νάιπα ηαζ πθαηυζηνςημ πεγμδνυιζμ

»

Πεγμδνυιζαμδμί-parking
Νέν Κηίξην Ννζνθνκείνπ από 2ν ππόγεην έωο θαη ηνλ 2ν όξνθν
( πεξηιακβάλνληαη όινη νη ρώξνη ηα θιηκαθνζηάζηα νη αλειθπζηήξεο
θαη ηα κεραλνζηάζηα αλειθπζηήξωλ)

33.700

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

15.375

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

18α

Νέα Πηένοβα

2μ οπυβεζμ

Απμεήηεξ βεκζημφ οθζημφ, δζάδνμιμζ, WC
δθεηηνζημί, εενιζημί οπμζηαειμί

3.075

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

18α

Νέα Πηένοβα

1μ οπυβεζμ

ΣΔΠ, Μδπακμβνάθδζδ, Δθδιενεία, Γζάδνμιμζ
Αηηζκμθμβζηυ, Απμζηείνςζδ

3.075

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ΜΔΘ
ΜΔΘ ΚΡΓΥ
Αββεζμβνάθμξ, ΚΡΓΥ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΟ

3.075

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

Υεζνμονβεία ,Γζάδνμιμζ

3.075

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

18β

Νέα Πηένοβα

Ιζυβεζμ

18δ

Νέα Πηένοβα

1μξ υνμθμξ

./.
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Α/Α

ΚΣΗΡΗΟ

ΟΡΟΦΟ

18ε

Νέα Πηένοβα

2μξ υνμθμξ

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

Πνζόηεηα
(η.κ.)

ΘΔΖ
(ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ)

Τπμζηαειμί (Μδπακυνμθμξ)

3.075

ΤΠΣΓΟΤ ΜΠΔΛΛΙΑ
ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ

ύλνιν

96.582

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΧΝ

πδξ (Ο) Ακαζηάζζμξ Σζενπίζηαθδξ
ΓΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
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401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
24 Ιμοθ. 18

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 40/2018

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
Α/Α

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Τπεφεοκδ δήθςζδ, ζηδκ μπμία:
(1) Ακαβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ημο δζαβςκζζιμφ ή δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ ζημκ
μπμίμ ζοιιεηέπμοκ.
(2) Γδθχκεηαζ υηζ, ιέπνζ ηαζ ηδκ διένα οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ, δεκ
έπμοκ ηαηαδζηαζεεί ιε αιεηάηθδηδ απυθαζδ βζα ηάπμζμ απυ ηα παναηάης
αδζηήιαηα:
(α) οιιεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ
ζημ άνενμ 2 πανάβναθμξ 1 ηδξ ημζκήξ δνάζδξ ηδξ 98/773/ΓΔΤ ημο
οιαμοθίμο.
(α) Γςνμδμηία, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ακηίζημζπα ζημ άνενμ 3 ηδξ
πνάλδξ 98/742/ΚΔΠΠΑ ημο οιαμοθίμο.
(β) Απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφιααζδξ ζπεηζηά
ιε ηδκ πνμζηαζία ηςκ μζημκμιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ
Κμζκμηήηςκ.
(δ) Σνμιμηναηζηά εβηθήιαηα ή εβηθήιαηα ζοκδευιεκα ιε
ηνμιμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ
3 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/ΓΔΤ ημο οιαμοθίμο ηδξ 13δξ Ιμοκίμο
2002, βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ (ΔΔ L 164 ηδξ 26.06.2002,
ζ.3) ή δεζηή αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ εβηθήιαημξ, υπςξ
μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ.
(ε) Νμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ ή
πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ μδδβίαξ
2005/60/ΔΟΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 26δξ
Οηηςανίμο 2005, βζα ηδκ πνυθδρδ πνδζζιμπμίδζδξ ημο πνδιαημπζζηςηζημφ
ζοζηήιαημξ βζα ηδκ κμιζιμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμιεξ δναζηδνζυηδηεξ
ηαζ πνδιαημδυηδζδ ηδξ ηνμιμηναηίαξ.
(ζη) Παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ ιμνθέξ ειπμνίαξ ακενχπςκ,
υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ Οδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ημο οιαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ πνυθδρδ ηαζ ηδκ
ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ειπμνίαξ ακενχπςκ βζα ηδκ πνμζηαζία εοιάηςκ ηδξ,
ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/629/ΓΔΤ ημο
οιαμοθίμο (ΔΔL 101 ηδξ 15.04.2011, ζ.1), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ
εεκζηή κμιμεεζία ιε ημ Ν.4198/2013 (Α‟215).

Γεκζημί υνμζ
δζαβςκζζιμφ,

Τπεφεοκδ Γήθςζδ, ζηδκ μπμία κα δδθχκεηαζ υηζ:
(1) Γεκ οπυηεζηαζ ζε ηοπυκ κμιζημφξ πενζμνζζιμφξ θεζημονβίαξ.
(2) Γεκ έπεζ απμηθεζζεεί δ ζοιιεημπή ηδξ ζε δζαβςκζζιυ.
(3) Γεκ έπμοκ οπμπέζεζ ζε ζμαανυ πανάπηςια ηαηά ηδκ άζηδζδ ηδξ
επαββεθιαηζηήξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ.
(4) Δίκαζ ζοκεπήξ ζηδκ εηπθήνςζδ ηυζμ ηςκ ζοιααηζηχκ ηδξ οπμπνεχζεςκ
υζμ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεχκ ηδξ εκ βέκεζ πνμξ ημ Γδιυζζμ ημιέα.(5) Γεκ έπεζ
ηάκεζ ρεοδείξ ή ακαηνζαείξ δδθχζεζξ ηαηά ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ, πμο
γδημφκηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία.

Γεκζημί υνμζ
δζαβςκζζιμφ,

1. ΦΑΚΔΛΟ “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ”
α.

α.

./.
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δ.

(6) Γεκ ηεθμφκ ζε πηχπεοζδ ή ζε δζαδζηαζία ηήνολδξ πηχπεοζδξ.
(7) Δίκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ
ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ
οπμπνεχζεζξ ημοξ. Δπζπνμζεέηςξ, δδθχκμκηαζ ζαθχξ, μζ αζθαθζζηζημί
θμνείξ ζημοξ μπμίμοξ είκαζ αζθαθζζιέκμζ μζ απαζπμθμφιεκμζ (ιε μπμζαδήπμηε
ζπέζδ) ζηδκ επζπείνδζδ.
(8) Δίκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ ή αζημφκ βεςνβζηυ ή
ηηδκμηνμθζηυ επάββεθια, ηαηά πενίπηςζδ.
(9) Γεκ ηεθμφκ οπυ ημζκή εηηαεάνζζδ ημο η.κ. 2190/1920, υπςξ εηάζημηε
ζζπφεζ, ή εζδζηή εηηαεάνζζδ ημο κ. 1892/1990 (A΄101), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, ή
άθθεξ ακάθμβεξ ηαηαζηάζεζξ (ιυκμ βζα αθθμδαπά κμιζηά πνυζςπα) ηαζ,
επίζδξ, υηζ δεκ ηεθμφκ οπυ δζαδζηαζία έηδμζδξ απυθαζδξ ημζκήξ ή εζδζηήξ
εηηαεάνζζδξ ηςκ ακςηένς κμιμεεηδιάηςκ ή οπυ άθθεξ ακάθμβεξ
ηαηαζηάζεζξ (ιυκμ βζα αθθμδαπά κμιζηά πνυζςπα).
(10) Γεκ οπυηεζηαζ ζημοξ θμζπμφξ πενζμνζζιμφξ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 73 ημο
Ν.4412/2016.
Τπεφεοκδ Γήθςζδ ζηδκ μπμία κα δδθχκεηαζ υηζ δ εηαζνεία (ή επζπείνδζδ):
(1) Έθααακ βκχζδ ηςκ υνςκ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πενζβναθχκ
ηαζ ημοξ μπμίμοξ ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ πθήνςξ ηαζ ακεπζθφθαηηα. ηδκ πενίπηςζδ
πμο ημ πνμζθενυιεκμ οθζηυ πανμοζζάγεζ απμηθίζεζξ ή δζαθμνμπμζήζεζξ, απυ
αοηά πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ηεπκζηή πνμδζαβναθή ή πνμδζαβναθή (ηαηά
πενίπηςζδ) ηδξ Τπδνεζίαξ, αοηέξ πνέπεζ απαναίηδηα κα ακαθένμκηαζ ιε
θεπημιένεζεξ
ζηδκ
πνμζθμνά
ηςκ
πνμιδεεοηχκ.
(2) Γε εα πνδζζιμπμζήζμοκ ζακ άιεζμ ή έιιεζμ ακηζπνυζςπμ ημοξ, ιυκζιμ ή
ζε εθεδνεία Αλζςιαηζηυ ηςκ ηνζχκ ηθάδςκ ηςκ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ, εθυζμκ
δεκ έπεζ πανέθεεζ ηνζεηία απυ ημκ πνυκμ απμζηναηείαξ ημοξ.
Ανπείμ πνμβεκέζηενςκ ζοιαάζεςκ ζε πανμπή οπδνεζζχκ ηαεανζυηδηαξ ζε
εθθδκζηά δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά κμζμημιεία δοκαιζηυηδηαξ άκς ηςκ 250 ηθζκχκ

Αηνζαέξ Ακηίβναθμ

Αθπζαξ (ΤΓ) Ιαηνμφ Νίημξ
Βμδευξ Γν. Πνμιδεεζχκ

Σαλπμξ άαααξ Μακμοζανίδδξ
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Γεκζημί υνμζ
δζαβςκζζιμφ
Άνενμ 6

Γεκζημί υνμζ
δζαβςκζζιμφ
Άνενμ 6

Γεκζημί υνμζ
δζαβςκζζιμφ
Άνενμ 6

