
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 

 

Από υγειονομικής πλευράς και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη 

καθαριότητα και απολύμανση των κτηρίων της Κλινικής Υγείας Μέλαθρον, Θερειανού 4,  

Θερειανού 4α, Θερειανού 6, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 21.  

 

 

ΩΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: 

Κλινική (Θερειανού 4): 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. 

Κτήριο Θερειανού 4α: 06:30-16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός καρδιολογικού 

τμήματος έως 20:00 

Κτήριο Θερειανού 6: Δευτέρα έως Πέμπτη 07:00-20:00, Παρασκευή 07:00-16:00. 

Κτήριο Αλεξάνδρας 21: Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00-16:00 

 

Για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς θα πρέπει σε αυτήν να περιέχονται τα 

ακόλουθα: 

1. Πρόγραμμα καθαρισμών και απολυμάνσεων για κάθε χώρο κάθε κτηρίου του 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αναλυτικά. 

2. Κατάλογος χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 

3. Κατάλογος χρησιμοποιούμενων προϊόντων και υλικών καθώς και φύλλα 

ασφαλείας δεδομένων αυτών (MSDS). Η επιτροπή ελέγχου λοιμώξεων της 

κλινικής  θα έχει τη δυνατότητα να υποδείξει στον μειοδότη την αλλαγή των 

καθαριστικών και απολυμαντικών αν τα κρίνει ανεπαρκή. 

4. Αναλυτικές οδηγίες εκτέλεσης εργασιών. 

5. Πιστοποίηση ISO9001:2008 σε ισχύ 

6. Πελατολόγιο νοσοκομείων – κλινικών. 

Θα αξιολογηθεί επιπλέον η ύπαρξη πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας OHSAS18001.   

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ: Στην προσφορά της η κάθε εταιρία θα πρέπει να αναγράφει τον τύπο 

απορρυπαντικών, και  απολυμαντικών, που θα χρησιμοποιεί, καθώς  και την εταιρία που 

θα τα προμηθεύει. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΕΔΩΝ (Linoleum): Ο καθαρισμός και το γυάλισμα των δαπέδων 
(Linoleum)  όπου υπάρχει, θα γίνεται κάθε 6 μήνες με μηχανικό τρόπο. 
 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ: Όπου υπάρχουν μάρμαρα θα γίνεται γενικός 
καθαρισμός και τρίψιμο μία φορά κάθε μήνα (όχι μηχανικός τρόπος). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρωτόκολλο καθαριότητας της επιτροπής Λοιμώξεων που εμπεριέχεται 
στην προκήρυξη  είναι δεσμευτικό και θα πρέπει να τηρηθεί ακριβώς ότι αναφέρει. 
 
Γραφεία: Κάθε μεσημέρι μετά το τέλος της βάρδιας. 

Ιατρεία: Κάθε μεσημέρι μετά το τέλος της βάρδιας και κάθε απόγευμα όπου λειτουργούν. 

Ιατρεία στο χώρο της κλινικής: Δύο φορές σε κάθε βάρδια. 

Δωμάτια Ασθενών: Δύο φορές την ημέρα πρωί και απόγευμα καθαρισμός και 

απολύμανση. 

Κάθε φορά που αδειάζει ο θάλαμος γενική καθαριότητα. 

Κοινόχρηστοι χώροι: σκάλες σαλόνι κ.λ.π. πρωί – βράδυ και όποτε κρίνεται απαραίτητο.  

Ανελκυστήρες Κοινού: τρεις φορές την ημέρα καθαρισμός και πρωί απόγευμα 

απολύμανση. Ανελκυστήρες Ασθενών:  Κάθε φορά που μεταφέρονται φαγητά, πριν και 

μετά τη διανομή. 

Μετά την αποκομιδή των υπολειμμάτων των φαγητών καθαρισμός και απολύμανση.   

Μία φορά την ημέρα 17:00 - 18:00  αποκομιδή μολυσματικών καθαρισμός και 

απολύμανση του ανελκυστήρα. Κλείσιμο του ανελκυστήρα στις συγκεκριμένες ώρες.    

WC Κοινού ισογείου κλινικής: Κάθε μισή ώρα καθαρισμός   αποκομιδή   και μία φορά 

απολύμανση. 

WC Κοινού:   τρεις   φορές την ημέρα καθαρισμός και δύο φορές απολύμανση. 

WC Προσωπικού:     τρεις φορές την ημέρα καθαρισμός και μία απολύμανση. 

WC Ασθενών:   τρεις φορές την ημέρα καθαρισμός και μία φορά καθαρισμός και 

απολύμανση. Αποκομιδή απορριμμάτων κατά τακτά χρονικά διαστήματα.   

Χειρουργεία: Καθαρισμός αιθουσών μετά από κάθε χειρουργείο Οι χώροι που πλένονται 

οι γιατροί κάθε δύο ώρες  

Ανάνηψη: Κάθε δύο ώρες 

Αποστείρωση: Δύο φορές την ημέρα καθαρισμός και μία φορά απολύμανση. 

Αποδυτήρια, τουαλέτες κοινόχρηστοι χώροι: τρεις φορές την ημέρα 

Εξωτερικοί χώροι: Ο ακάλυπτος χώρος δύο φορές την ημέρα. 

Αποκομιδή απορριμμάτων : 

Για τα γραφεία: μία φορά την ημέρα,  

Για τα Ιατρεία: δύο φορές την ημέρα σε κάθε βάρδια,  

Ακτινολογικό:  Μία φορά στη πρωινή βάρδια και μία στην απογευματινή βάρδια καθώς 

και όποτε κριθεί απαραίτητο. 



Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Κάθε δύο ώρες καθαρισμός από 7:00 -  20:00 και μία 

φορά την ημέρα απολύμανση σε κάθε βάρδια. 

Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας:  καθαρισμός πρωί – μεσημέρι απόγευμα, απολύμανση 

πρωί και απόγευμα. Με οδηγίες της προϊσταμένης όταν δεν έχει ασθενή καθαρισμός του 

εξοπλισμού. 

Τμήμα Ενδοσκοπικό: Μία φορά την ημέρα, το μεσημέρι καθαρισμός και απολύμανση 

και κάθε δύο ώρες το WC ασθενών μέσα στο ενδοσκοπικό η απολύμανση θα γίνεται με 

προδιαγραφές χειρουργείου. 

Μεταφορά μολυσματικών από τμήματα: Η μεταφορά των μολυσματικών από τα 

τμήματα προς τα ψυγεία  θα γίνεται από το προσωπικό της καθαριότητας.  

Ψυγεία μολυσματικών: Κάθε φορά που γίνεται αποκομιδή καθαρισμός και απολύμανση. 

Καρότσια μεταφοράς μολυσματικών: Τα καρότσια μεταφοράς μολυσματικών και 

αστικών απορριμμάτων  μετά από κάθε μεταφορά καθαρισμός και απολύμανση. 

Χώρος νεκρών: μία φορά την ημέρα και κάθε φορά που φεύγει η σωρός του νεκρού 

καθαρισμός και απολύμανση. 

Σαπουνοθήκες:  Καθαρισμός και απολύμανση κάθε τέλος του μήνα εκτός του 

μικροβιολογικού εργαστηρίου κάθε 15 ημέρες. 

Τοίχοι: Μία φορά την εβδομάδα πλύσιμο.  

Ψευδοροφές: Καθαρισμός μια φορά το μήνα. 

Τζάμια: Μία φορά το μήνα. 

Πλυντήρια: Δύο φορές το μήνα γενικός καθαρισμός. 

Προσόψεις κτηρίων: Δύο φορές το χρόνο. 


