
 

 

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 2022 

 

 

Από πγεηνλνκηθήο πιεπξάο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ γηα ηε θαζαξηόηεηα θαη 

απνιύκαλζε ησλ θηεξίσλ ηεο Κιηληθήο Υγείαο Μέιαζξνλ, Θεξεηαλνύ 4,  Θεξεηαλνύ 4α, Θεξεηαλνύ 6, 

Λεσθόξνο Αιεμάλδξαο 21,  

 

 

ΧΡΕ  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΣΗΡΙΧΝ: 

Κιηληθή (Θεξεηαλνύ 4): 24 ώξεο ηελ εκέξα, 365 εκέξεο ην ρξόλν. 

Κηήξην Θεξεηαλνύ 4Α : 06:30 – 16:00 Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή εθηόο θαξδηνινγηθνύ ηκήκαηνο έσο 18:00 

Κηήξην Θεξεηαλνύ 6 : Δεπηέξα Τεηάξηε Παξαζθεπή 06:00-18:00, Τξίηε Πέκπηε 06:00-20:00 

Κηήξην Αιεμάλδξαο 21 :Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή 07:00 – 16:00 

 

Για την τεσνική αξιολόγηση τηρ πποσυοπάρ θα ππέπει σε αςτήν να πεπιέσονται τα ακόλοςθα : 

1. Πξόγξακκα θαζαξηζκώλ θαη απνιπκάλζεσλ γηα θάζε ρώξν θάζε θηεξίνπ ηνπ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 

αλαιπηηθά. 

2. Καηάινγνο ρξεζηκνπνηνύκελνπ εμνπιηζκνύ. 

3. Καηάινγνο ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξντόλησλ θαη πιηθώλ θαζώο θαη θύιια αζθαιείαο 

δεδνκέλσλ απηώλ (MSDS). Η επηηξνπή ειέγρνπ ινηκώμεσλ ηεο θιηληθήο  ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα ππνδείμεη ζηνλ κεηνδόηε ηελ αιιαγή ησλ θαζαξηζηηθώλ θαη απνιπκαληηθώλ αλ ηα θξίλεη 

αλεπαξθή. 

4. Αλαιπηηθέο νδεγίεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 

5. Πηζηνπνίεζε ISO9001:2015 ζε ηζρύ 

6. Πειαηνιόγην λνζνθνκείσλ – θιηληθώλ. 

Θα αξιολογηθεί επιπλέον η ύπαπξη πιστοποίησηρ Υγιεινήρ και Ασυάλειαρ OHSAS18001.   

 

ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΑ: Σηελ πξνζθνξά ηεο ε θάζε εηαηξία ζα πξέπεη λα αλαγξάθεη ηνλ ηύπν 

απνξξππαληηθώλ, θαη  απνιπκαληηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, θαζώο  θαη ηελ εηαηξία πνπ ζα ηα 

πξνκεζεύεη. 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΑΠΕΔΧΝ (Linoleum): Ο θαζαξηζκόο θαη ην γπάιηζκα ησλ δαπέδσλ (Linoleum)  όπνπ 
ππάξρεη, ζα γίλεηαη θάζε 6 κήλεο κε κεραληθό ηξόπν. 
 
ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΓΤΑΛΙΜΑ ΜΑΡΜΑΡΧΝ: Όπνπ ππάξρνπλ κάξκαξα ζα γίλεηαη γεληθόο θαζαξηζκόο 
θαη ηξίςηκν κία θνξά θάζε κήλα (όρη κεραληθόο ηξόπνο). 
 



ΗΜΕΙΧΗ: Τν πξσηόθνιιν θαζαξηόηεηαο ηεο επηηξνπήο Λνηκώμεσλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ 
πξνθήξπμε  είλαη δεζκεπηηθό θαη ζα πξέπεη λα ηεξεζεί αθξηβώο όηη αλαθέξεη. 
 
Γπαθεία: Κάζε κεζεκέξη κεηά ην ηέινο ηεο βάξδηαο. 

Ιαηπεία: Κάζε κεζεκέξη κεηά ην ηέινο ηεο βάξδηαο θαη θάζε απόγεπκα όπνπ ιεηηνπξγνύλ. 

Ιαηπεία ζηο σώπο ηηρ κλινικήρ: Δύν θνξέο ζε θάζε βάξδηα. 

Δυμάηια Αζθενών: Δύν θνξέο ηελ εκέξα πξσί θαη απόγεπκα θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε. 

Κάζε θνξά πνπ αδεηάδεη ν ζάιακνο γεληθή θαζαξηόηεηα. 

Κοινόσπηζηοι σώποι: ζθάιεο ζαιόλη θ.ι.π. πξσί – βξάδπ θαη όπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην.  

Ανελκςζηήπερ Κοινού: ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα θαζαξηζκόο θαη πξσί απόγεπκα απνιύκαλζε. 

Ανελκςζηήπερ Αζθενών:  Κάζε θνξά πνπ κεηαθέξνληαη θαγεηά, πξηλ θαη κεηά ηε δηαλνκή. 

Μεηά ηελ απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ θαγεηώλ θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε.   

Μία θνξά ηελ εκέξα 15:00 - 16:00  απνθνκηδή κνιπζκαηηθώλ θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ηνπ 

αλειθπζηήξα. Κιείζηκν ηνπ αλειθπζηήξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ώξεο.    

WC Κοινού ιζογείος κλινικήρ: Κάζε κηζή ώξα θαζαξηζκόο   απνθνκηδή   θαη κία θνξά απνιύκαλζε. 

WC Κοινού:   ηξεηο   θνξέο ηελ εκέξα θαζαξηζκόο θαη δύν θνξέο απνιύκαλζε. 

WC Πποζυπικού:     ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα θαζαξηζκόο θαη κία απνιύκαλζε. 

WC Αζθενών:   ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα θαζαξηζκόο θαη κία θνξά θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε. 

Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.   

Υειποςπγεία: Καζαξηζκόο αηζνπζώλ κεηά από θάζε ρεηξνπξγείν Οη ρώξνη πνπ πιέλνληαη νη γηαηξνί 

θάζε δύν ώξεο  

Ανάνητη: Κάζε δύν ώξεο 

Αποζηείπυζη: Κάζε δύν ώξεο πξσηλή βάξδηα, θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε, 

Αποδςηήπια, ηοςαλέηερ κοινόσπηζηοι σώποι: ηξεηο θνξέο ηελ εκέξα 

Εξυηεπικοί σώποι: Ο αθάιππηνο ρώξνο δύν θνξέο ηελ εκέξα. 

Αποκομιδή αποππιμμάηυν : 

Για ηα γπαθεία: κία θνξά ηελ εκέξα,  

Για ηα Ιαηπεία: δύν θνξέο ηελ εκέξα ζε θάζε βάξδηα,  

Ακηινολογικό:  Μία θνξά ζηε πξσηλή βάξδηα θαη κία ζηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα θαζώο θαη όπνηε 

θξηζεί απαξαίηεην. 

Σμήμα Επειγόνηυν Πεπιζηαηικών: Κάζε δύν ώξεο θαζαξηζκόο από 7:00 -  20:00 θαη κία θνξά ηελ 

εκέξα απνιύκαλζε ζε θάζε βάξδηα. 

Μονάδα Ενηαηικήρ Θεπαπείαρ:  θαζαξηζκόο πξσί – κεζεκέξη-απόγεπκα, απνιύκαλζε πξσί θαη 

απόγεπκα. Με νδεγίεο ηεο πξντζηακέλεο όηαλ δελ έρεη αζζελή θαζαξηζκόο ηνπ εμνπιηζκνύ. 

Σμήμα Ενδοζκοπικό: Κάζε κεζεκέξη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ηκήκαηνο, θαζαξηζκόο 

θαη απνιύκαλζε,  θάζε δύν ώξεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο  ζην WC,  επίζθεςε γηα θαζαξηζκό  



απνιύκαλζε θαη απνθνκηδή.  Σην  ρώξν ηνπ ελδνζθνπηθνύ ε απνιύκαλζε ζα γίλεηαη κε πξνδηαγξαθέο 

ρεηξνπξγείνπ. 

Μεηαθοπά μολςζμαηικών από ημήμαηα: Η κεηαθνξά ησλ κνιπζκαηηθώλ από ηα ηκήκαηα πξνο ηα 

ςπγεία  ζα γίλεηαη από ην πξνζσπηθό ηεο θαζαξηόηεηαο.  

Κοςπηίνερ νοζηλεςηικών θαλάμυν: Τν μεθξέκαζκα ησλ θνπξηηλώλ ζηνπο λνζειεπηηθνύο ζαιάκνπο, 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη από  εξγαδόκελν ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηόηεηαο.  

Φςγεία μολςζμαηικών: Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη απνθνκηδή θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε. 

Καπόηζια μεηαθοπάρ μολςζμαηικών: Τα θαξόηζηα κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ θαη αζηηθώλ 

απνξξηκκάησλ  κεηά από θάζε κεηαθνξά θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε. 

Υώπορ νεκπών: κία θνξά ηελ εκέξα θαη θάζε θνξά πνπ θεύγεη ε ζσξόο ηνπ λεθξνύ θαζαξηζκόο θαη 

απνιύκαλζε. 

αποςνοθήκερ:  Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε θάζε ηέινο ηνπ κήλα εθηόο ηνπ κηθξνβηνινγηθνύ 

εξγαζηεξίνπ θάζε 15 εκέξεο. 

Σοίσοι: Μία θνξά ηελ εβδνκάδα πιύζηκν.  

Φεςδοποθέρ: Όπσο αλαθέξεη ν ζρεηηθόο  πίλαθαο. 

Σζάμια: Μία θνξά ην κήλα  

Υώπορ καθαπού και ακάθαπηος ιμαηιζμού: θαζεκεξηλά Δεπηέξα έσο Παξαζθεπή θαζαξηζκόο 

απνιύκαλζε θαη δύν θνξέο ην κήλα γεληθόο θαζαξηζκόο. 

Πποζότειρ κηηπίυν: Δύν θνξέο ην ρξόλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


