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Ταχ.διεύθυνση
Ταχ.Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E mail

: Αριστοτέλους 16
: 546 23
: Βαφειάδης Π.
:2313320537
:2310252487
:prom@3ype.gr, pvafeiadis@3ype.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειμένου να
προχωρήσει στην ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ
αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ, για ένα (1) μήνα, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον
χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τους συνημμένους ειδικούς όρους
διαπραγμάτευσης.
Γλώσσα :Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών
Τμήμα

04-08-2016 και ώρα 10:00 π.μ. στο

Προμηθειών της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

(Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη).
Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από 07:30 έως 14:30 από το Τμήμα Προμηθειών
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), οδός Αριστοτέλους 16,
Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη  2313320537, 2313320584

Ο Υποδιοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Παύλος Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΔΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,0 ΜΕ
Φ.Π.Α.
Οι προσφορές θα κατατεθούν, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 04/08/2016 και ώρα 10:00
στο Γραφείο Προμηθειών, σε ένα αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ημέρες.
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και
μοναδική τιμή.. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την
παρεχόμενη υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την
παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.
Προσφορά που περιέχει τιμή για εγχώριο ή/και μη προϊόν ή/και υπηρεσία σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε
είδος και κάθε τύπο προσφερόμενης υπηρεσίας.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό
ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την
πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής μορφή και περιεχόμενο:
Το τίμημα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρόντος Άρθρου για την παροχή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη
υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει την 3η ΥΠΕ.

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 68 παρ.
1 του Ν. 3863 / 2010, (ΦΕΚ Α΄ 115 / 15-7-2010), όπως ισχύει, επί ποινή απόρριψης σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κύριο φάκελο και επίσης θα περιλαμβάνει και τα
εξής στοιχεία:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

1.

Μικτές αποδοχές προσωπικού
(καθαριστές–στριες και επόπτες) με
πλήρη απασχόληση

2.

Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου

3.

Κόστος επιδόματος αδείας
(περιλαμβανομένων και εισφορών
ΙΚΑ του εργοδότη)

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ (*1)

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Κόστος

δώρων
Πάσχα
Χριστουγέννων
(περιλαμβανομένων
και εισφορών ΙΚΑ
Επιπλέον
κόστος Κυριακών-Αργιών
(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ
του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης
Επιπλέον κόστος νυχτερινών
(περιλαμβανομένων και
εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης
απασχόλησης
Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε
κανονική άδεια
Κόστος αναλωσίμων υλικών
(σάκοι απορριμμάτων,
απορρυπαντικά,
κλπ)
Κόστος
ειδών ατομικής
υγιεινής για τις
ανάγκες ασθενών,
επισκεπτών και προσωπικού
Νοσοκομείου (Χαρτί Υγείας,
Χειροπετσέτες, Κρεμοσάπουνο)
Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων
(αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση)
Κόστος διοικητικής υποστήριξης,
εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας &
υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν
αναλυτικά και να τεκμηριωθούν κατά
την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟΣ
13.

Εργολαβικό κέρδος
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΥΨΟΣ
ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

14.

15.
16.

Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας
τιμολογίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ
Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με Φ.Π.Α.)

* Σημείωση 1 : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό)
που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους
απασχόλησης.

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
υποψήφιους αναδόχους, σύμφωναμε την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική
Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας. Η τιμή για
καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται
επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού- προσδιορισμούαυτήςτηςτιμής

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά
τον υποψήφιο ανάδοχο
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διαδικασία σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις
τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.
Το προσφερόμενο μηνιαίο κόστος καθώς και όλα τα προσφερόμενα ως κατωτέρω κόστη
ωρομισθίων, θα υπολογιστούν Υποχρεωτικά Επί Ποινή Απόρριψης για εργαζόμενο
άνω των 25 ετών και με μεσοσταθμικό ημερομίσθιο 26,18 €, βάση της ισχύουσας
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (με ποινή αποκλεισμού) να υπολείπεται του ελάχιστου
προβλεπόμενου νομίμου ως ανωτέρω. Προσφορά που δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το
προαναφερόμενο της παρούσης παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/ 2003, μετά από προηγούμενη θεώρηση του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος νομιμότητας
από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ της υπογραφής της οικείας σύμβασης) και τη μεταφορά των
σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία της 3ης Δ.Υ.Πε.
(Μακεδονίας):
α) Τιμολόγιο παροχής έργου του Αναδόχου, που θα αναφέρει την τιμή μόνο σε EURO.
β) Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού ταμείου ή οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολεί.
γ) Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και εκπλήρωσης όλων των
συμβατικών υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο, υπογραφόμενο από τα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο.
δ) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το προσωπικό που απασχολήθηκε, ότι ο Ανάδοχος έχει
εκπληρώσει απέναντί τους όλες τις υποχρεώσεις του.
ε) Φορολογική ενημερότητα.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ανάδοχου με ονομαστική κατάσταση των ατόμων που
απασχολήθηκαν (εκτός του Επόπτη του Αναδόχου).Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύει το
τιμολόγιο.
2. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται :
1. 0,10%: Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στην καθαρή αξία του
τιμολογίου
2. 3% χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
3. 20% Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
4. 2% Υπέρ Ψυχικής Υγείας στην καθαρή αξία του τιμολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις
5. Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (Ν. 4172/13 Άρθρο 64 παρ.2) αφού
αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις.
Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’
εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ενημερώνοντας
την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν
κάθε φορά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1) Μαζί με την προσφορά του να υποβάλλει πρόγραμμα εργασίας και
καθαρισμού για το σωστό και επαρκή, καθημερινό καθαρισμό των
υγειονομικών χώρων (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας προσδιορισμού των
συγκεκριμένων χώρων ανάθεσης για καθορισμό με υπολογισμό του εμβαδού
σε τ.μ. και της συχνότητας καθαρισμού αυτών). Το τελικό πρόγραμμα θα
καθορισθεί πριν την ανάληψη της εργασίας από τον Ανάδοχο σε συνεργασία
με την Υπηρεσία και σύμφωνα με τις ανάγκες της.
2) Να καθαρίζει με επιμέλεια και προσοχή τους χώρους που καθορίζονται
στον επισυναπτόμενο πίνακα, διατηρούμενου του δικαιώματος της Υπηρεσίας
να αλλάξει κάποιο χώρο με χώρο ιδίου εμβαδού περίπου , διαθέτοντας το
συνεργείο του καθημερινά με ομοιόμορφη καθαρή ενδυμασία (οι εργαζόμενοι
στην μεταφορά μολυσματικών και μη απορριμμάτων θα φέρουν διαφορετική
ενδυμασία από τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην καθαριότητα, κατάλληλη
για την ασφάλειά τους), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να είναι
υπεύθυνος έναντι της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της καθαριότητας των
παραπάνω χώρων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για τα χρονικά
διαστήματα που ορίζονται σ' αυτές.
3) Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους με την εργασία, τις αμοιβές,
ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγείαασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για
την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ' αυτές.
4) Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
5) Να αποκαθιστά κάθε είδους ζημιά, κλοπή και βλάβη που θα προκληθεί
στο προσωπικό ή στις κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού
του ή των εργασιών του.
6) Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στην Υπηρεσία, ειδικευμένο,
υγιές άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας,
ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό της
Υπηρεσίας. Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την
Ελληνική γλώσσα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με
το προσωπικό της Υπηρεσίας και τρίτους. Αλλοδαποί μπορούν να εργάζονται
μόνο εφόσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην
Ελλάδα.

7) Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή
εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από τα αρμόδια
όργανα της Υπηρεσίας.
8) Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του.
9) Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το εργατικό προσωπικό του, που είναι
ασφαλισμένο από αυτόν στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό. Η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του Αναδόχου
να εργαστεί, αν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος οτι είναι ασφαλισμένος,
υποχρεούμενου του Αναδόχου να εφοδιάζει την Υπηρεσία με τα σχετικά
επίσημα έγγραφα.
10) Να ορίσει ένα από τα μέλη του προσωπικού που θα απασχολεί στην
Υπηρεσία, ως υπεύθυνο επιστασίας του έργου. Ο υπεύθυνος επιστασίας
του αναδόχου έχει την κύρια ευθύνη για τον συνεχή έλεγχο των
ανατιθέμενων χώρων και

τη μόνιμη διασφάλιση του

επιπέδου

καθαριότητας αυτών, ειδικά κατά τις πρωινές ώρες αιχμής της λειτουργίας.
11) Να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στους
χώρους που θα του δοθούν από την Υπηρεσία για την φύλαξη των
πραγμάτων και των υλικών του.
12) Να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να
καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του
έναντι της Υπηρεσίας.
13) Να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Υπηρεσίας
καθώς και των υπευθύνων των Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας, σε κάθε
θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες, οι οποίοι είναι και αρμόδιοι
για την επίβλεψη και διαπίστωση της εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.
14)

Να

γνωστοποιεί

εγγράφως

στο

απασχολούμενο

απ'

αυτόν

προσωπικό οτι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με την Υπηρεσία
και να δέχεται τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα των τυχόν αποσκευών του
κατά την αποχώρησή τους από την εργασία τους.Ο Υπεύθυνος έχει το
δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του
Ανάδοχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις διαταγές-οδηγίες του.
15) Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, ώστε να
καλύπτονται κενά από άδειες, ρεπό, ασθένειες και κάθε είδους απουσίες του
τακτικού προσωπικού (π.χ. απεργίες) με σκοπό τον επαρκή καθαρισμό των
χώρων.

16) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει ώστε όλοι οι υπάλληλοι
που απασχολεί να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας καθώς και να εμβολιάζονται
αμέσως μετά την πρόσληψή τους για τον ιό της Ηπατίτιδας Β. Η Υπηρεσία
έχει το δικαίωμα απομάκρυνσης των ατόμων που δε θα πληρούν τις
παραπάνω προϋποθέσεις σε διάστημα 3 μηνών από την πρόσληψή τους.
Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί, ορίζει γιατρό που θα εξετάζει τους υπαλλήλους
του αναδόχου.
17) Ο ανάδοχος φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην φέρνουν στη
δουλειά ξένα άτομα ή συγγενικά του τα οποία τους καθυστερούν στην εργασία
τους.
18) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό που
έχει πείρα στο αντικείμενο και να μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει
κανένα κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Οι υπάλληλοί του δεν
επιτρέπεται να βλέπουν έγγραφα ή φακέλους της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος
φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί του να μην ανακοινώνουν σε κανέναν πράγματα
που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους (ιατρικό απόρρητο κ.λ.π.)
Αυτή η υποχρέωση εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και μετά το πέρας της
συμβάσεως.
19) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν μπορούν να μιλούν με ασθενείς για
την ασθένειά τους και την αγωγή που τους χορηγείται για τη θεραπεία τους.
Επίσης δεν τους επιτρέπεται να κριτικάρουν τις δραστηριότητες των γιατρών
και του βοηθητικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Ακόμη δεν μπορούν να
δίνουν συμβουλές για θεραπείες στους ασθενείς. Είναι απαγορευμένη η
συναναστροφή με τους ασθενείς, όπως και η προμήθεια φαγητών, ποτών,
τσιγάρων, φαρμάκων κ.λ.π.
20) Να παρέχει τις στολές του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες
πρέπει να είναι πάντα καθαρές και ευπρεπείς.
21) Το προσωπικό που θα ασχολείται με τη συλλογή και μεταφορά των μολυσματικών – τοξικών
απορριμμάτων – αποβλήτων πρέπει να διαθέτει τον εξής προστατευτικό εξοπλισμό:
1. Κράνη με ή χωρίς προσωπίδα
2. Μάσκες προσώπου
3. Γυαλιά
4. Φόρμα προστασίας
5. Βιομηχανικές ποδιές
6. Ποδονάρια ή μπότες
7. Χοντρά γάντια για εργάτες απορριμμάτων.
22) Η κατανομή των εργατοωρών ανά χώρο των Υγειονομικών Μονάδων θα γίνεται σε
συνεννόηση με τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Η
Μονάδα Υγείας ή το Κέντρο Υγείας θα μπορεί να ζητήσει μέρος των εργατοωρών
να χρησιμοποιηθούν για εργασίες μεταφοράς υλικών (εντός των χώρων),
καθαρισμού – καλωπισμού εξωτερικών χώρων κ.λ.π.
23)
Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο πρόσθετες
εργασίες πέραν των συμβατικών σε ποσοστό μέχρι 30 % για κάλυψη τυχόν
εκτάκτων αναγκών που δεν μπορούν να προβλεφθούν και θα πρέπει να
ειδοποιείται εγγράφως από την υπηρεσία σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η τιμή των

προσθέτων εργασιών θα υπολογίζεται από την προσφερθείσα τιμή ανά τ.μ., η
οποία δεσμεύει τον ανάδοχο. Επίσης η υπηρεσία μπορεί να μειώσει τους
χώρους εφόσον δε λειτουργούν και το τίµηµα θα μειωθεί µε ανάλογη μείωση του
προσωπικού.
24) Ως ολοκλήρωση του καθαρισμού θεωρείται και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
25). Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία μηχανήματα, απαραίτητα
υλικά καθαρισμού για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς επίσης
σακούλες απορριμμάτων και σακούλες κίτρινες με το σήμα βιολογικού
κινδύνου, για τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. Οι σακούλες πρέπει να είναι
ανθεκτικές, να αποτρέπουν την διαρροή υγρών και θα αλλάζονται, χωρίς να
χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά.
26). Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού πρέπει να είναι καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη
λειτουργίας όσο και από εμφάνιση.
27). Ο ανάδοχος επιβαρύνεται επίσης με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής
υγιεινής για τις ανάγκες των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού των
Μονάδων Υγείας, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων:
-Χαρτί Υγείας
-Χειροπετσέτες
-Κρεμοσάπουνο
28). Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα για κάθε εργασία
γάντια.
29). Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με δαπάνες ύδρευσης, παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος, θέρμανσης, κλιματισμού και καυσίμων, τα οποία βαρύνουν την Υπηρεσία, με
την προϋπόθεση της εύλογης χρήσης και κατανάλωσης από τον ανάδοχο.
30). Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οιοδήποτε λόγο την παροχή των
υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις
υπηρεσίες του συνεχώς,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης απεργίας
προσωπικού.
31). Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή
βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου
(αναδόχου) ή των εργασιών του.
32) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή
πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους
υπεύθυνους των. Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα µε τα ανωτέρω για την
αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλονται
από την Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ οι κάτωθι ποινικές ρήτρες:
33) Για κάθε παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα επισημανθεί στον ανάδοχο θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με ποσοστό από 3% έως 10% της μηνιαίας αμοιβής του,
από την οποία και θα παρακρατείται. Το ανωτέρω ποσοστό θα καθορίζεται ανάλογα με
τα τη βαρύτητα της παράβασης σύμφωνα με την ανέλεγκτη κρίση της 3ης ΔΥΠΕ με την
οποία θα συναφθεί η σχετική σύμβαση.
34) Για οποιαδήποτε αλλαγή τρόπου καθαριότητας και χρήσης υλικών πρέπει να
υπάρχει έγκριση από την Υπηρεσία.
35) Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας
από τους υπαλλήλους του και για την αποχώρησή τους, µετά το τέλος της
εργασίας τους.
36) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών, λαμβάνοντας
υπόψη τις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η παροχή υπηρεσιών σε
χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
37) Πριν την ανάληψη της εργασίας ο ανάδοχος καταρτίζει με τις σχετικές
οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραμμα για την καθαριότητα και την απολύμανση
των χώρων. Επιπλέον μέτρα απολύμανσης μπορούν να ζητηθούν από τον
εργοδότη.
38) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του
(όπως στολές
προσωπικού, υλικά καθαριότητας, μηχανήματα, εξοπλισμό,
σακούλες απορριμμάτων.
39) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την παροχή των παρακάτω ειδών ατομικής υγιεινής για
τις ανάγκες των ασθενών, επισκεπτών και του προσωπικού των Μονάδων Υγείας,

Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αυτών
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΡΟΛΛΟ
(Χημικός και
θερμοπλαστικός
πολτός πλήρως
υδατοδιαλυτός
μη
ανακυκλώμενος
90 gr
τουλάχιστον)

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ,
Επισημαίνεται ότι
τα δοχεία του 1
λίτρου θα
επαναπληρώνονται
με σαπούνι όταν
αδειάζουν. Να
περιέχει
ενυδατικούς και
αναλιπαντικούς
παράγοντες του
δέρματος. Να έχει
ουδέτερο PH 5,5-7
και να είναι
δερματολογικά
ελεγμένο. Να
περιέχει
επιπρόσθετα μία ή
περισσότερες
ουσίες σαν
συντηρητικά
συστατικά για τη
μη ανάπτυξη
μικροβίων, όπως
αυτά
χαρακτηρίζονται
στο ΦΕΚ 329,
τεύχος δεύτερο
21/4/1997 ΚΥΑ
6α/οικ., 3320
παράρτημα VI
(εκτός triclosan).
Να έχει άδεια σαν
καλλυντικό
(απαιτείται
γνωστοποίηση
στον ΕΟΦ) ή σαν
απορρυπαντικό
χεριών (απαιτείται
η καταχώρηση στο
ΓΧΚ) η οποία να
προσκομιστεί στην
τεχνική προσφορά.
Να αναφέρονται
σαφώς τα
συστατικά του
προϊόντος στην
ετικέτα του(στα
ελληνικά) και να
κατατεθούν 2 (δύο)
δείγματα στην
προσφερόμενη
συσκευασία. Κάθε
συσκευασία να
συνοδεύεται και
από αντλία για
χρήση εκτός
dispenser.

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΣΕ ΦΥΛΛΑ,
(Χημικός και
θερμοπλαστικός
πολτός πλήρως
υδατοδιαλυτός μη
ανακυκλώμενος
320 gr, 30gr ανά
φύλλο,
διαστάσεων
21x25 cm
τουλάχιστον)

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
ΝΕΑΠΟΛΗΣ,
ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ,
ΚΑΠ ΔΕΗ

ΗΜΑΘΙΑΣ

23050

2470

1646400

ΒΕΡΟΙΑΣ,
ΝΑΟΥΣΑΣ

5544

594

396000

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

7290

780

520800

ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ,
ΕΔΕΣΣΑΣ

10147

1087

724800

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ,
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

8333

893

595200

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3965

425

283200

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3460

371

247200

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2822

303

201600

Οι παραπάνω ποσότητες αφορούν στις υπηρεσίες ενός έτους. Στην
παρούσα διαδικασία θα υπολογιστούν τα υλικά σε μηνιαία παροχή
υπηρεσιών.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους με τα αρμόδια όργανά της.
Υγειονομικοί και βακτηριολογικοί έλεγχοι καθώς και έλεγχοι ποιότητας υλικών
καθαρισμού και απολύμανσης διενεργούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Το
κόστος ανάθεσης πιθανών ελέγχων θα βαρύνει την Υπηρεσία εκτός από τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες τα αποτελέσματα έχουν αποκλίσεις από τα καθορισμένα όρια, οπότε το
κόστος επανελέγχου μετά την συμμόρφωση – διόρθωση θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να
συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Ν.1568/85 που
προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά
θεσπίσει η Υπηρεσία, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να
προσαρμόζεται σε κάθε μεταβολή τους, ΙSO ELOT.
2. Ο Ανάδοχος, ως υπόχρεος να τηρεί τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας,
υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία τις οδηγίες που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα
έγγραφα των διάφορων Αρμόδιων Αρχών σχετικά με τους εν λόγω Κανονισμούς.
3. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρμόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να
ελέγχουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει έμπειρο προσωπικό (με προϋπηρεσία σε
χώρο παροχής Υπηρεσιών Υγείας) που δεν θα εναλλάσσεται συχνά,
εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής, ανάλογα με τη θέση
εργασίας του, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα έχει υλοποιηθεί και θα κατατεθεί.
2. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του
προσωπικού του για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας,
την τεχνολογία και υγιεινή ώστε να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Τα
έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας του
προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την
οικεία Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας
κλπ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία για
μονομερή καταγγελία της συμβάσεως και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου
4. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά µε
την υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
5. Στην Υπηρεσία θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε
άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον
έχουν τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία
μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση
του προσωπικού με τον ανάδοχο
6. Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές,
γεγονός που αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ,
θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές. Σημειώνεται ότι το προσωπικό πρέπει να έχει
ελεγχθεί για ηπατίτιδα Β και να είναι εφοδιασμένο µε κάρτα εμβολιασμού έναντι της
ηπατίτιδας Β και του τετάνου.
7. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την
Ελληνική γλώσσα (ικανότητα προφορικού λόγου), να είναι άριστο στο ήθος
του,
άψογο
από
πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο
προσωπικό της Υπηρεσίας
8. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο την απομάκρυνση
εργαζομένων από την εργασία στο συγκεκριμένο χώρο, που κρίνει ότι δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, ή δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν
στις οδηγίες και τους κανόνες της Υπηρεσίας. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία
αξίωση για το λόγο αυτό από την Υπηρεσία.
9. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του
έργου, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Υπηρεσία,
οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι
οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών
με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων
εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
10. Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους
υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η σύνθεση του προσωπικού τόσο αριθμητικά όσο και
κατά ειδικότητες δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση της.
11. Οι βάρδιες του προσωπικού
και οι ώρες
αναπληρωματικής
ανάπαυσης (repo) θα εναλλάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η
συνεχής καθαριότητα των χώρων.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό
του, το οποίο θα κοινοποιείται στην Υ π η ρ ε σ ί α . Το μηνιαίο πρόγραμμα του
προσωπικού καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο
και ο χώρος που θα απασχολείται ο κάθε εργαζόμενος, θα παραδίδεται στην
Υ π η ρ ε σ ί α , το αργότερο την 25η ημέρα του προηγούμενου μήνα. Επίσης θα
κατατίθεται και εβδομαδιαίο πρόγραμμα όπου θα αναφέρεται το προσωπικό και το
τμήμα στο οποίο εργάζεται.
13. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαίως ανά άτομο, σε δε περίπτωση μερικής
απασχόλησης η δύναμη προσωπικού θα αυξάνεται αναλόγως.
14. Σε περίπτωση που ο αριθμός του απασχολημένου προσωπικού είναι λιγότερος

από εκείνον που αναγράφεται στο πρόγραμμα και που είναι υποχρεωμένος να
υποβάλλει ο ανάδοχος
θα επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
Πρόστιμο 44 € για την απουσία κάθε ατόμου σε ένα 24ωρο.
Πρόστιµο 132 € αν απουσιάζουν µέχρι 3 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
Πρόστιµο 176 € αν απουσιάζουν µέχρι 4 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
Πρόστιµο 440 € αν απουσιάζουν µέχρι 5 άτοµα µέσα σε ένα 24ωρο.
15. Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και µη τήρησης του
προβλεπόμενου προγράμματος η Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ διατηρεί το δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.
16. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το
προσωπικό του αναλαμβάνουν
την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα
τα στοιχεία, που τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με
τις δραστηριότητες και τους χώρους της Υπηρεσίας. Η παραπάνω
υποχρέωση αφορά ιδίως τα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση υγείας των
ασθενών και γενικά κάθε στοιχείο που μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στο
ιατρικό απόρρητο.
17. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες
πρόληψης ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την
ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος.
18. Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό της
Υπηρεσίας, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική
του δαπάνη, να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να
παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που είχε παραληφθεί.
19. Το προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και
υγιεινής, φέρει δε καθαρή και ευπαρουσίαστη στολή.
20. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο. Οι στολές εργασίας του προσωπικού του αναδόχου θα είναι
ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος ώστε η εμφάνισή του
να είναι άριστη και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας
23. Οι στολές του προσωπικού πρέπει να είναι καθαρές και ευπρεπείς. Σε κάθε
εργαζόμενο πρέπει να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) στολές εργασίας οι οποίες θα
αναγράφουν την επωνυμία και το λογότυπο του αναδόχου. Το χρώμα των στολών
εργασίας πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία..
24. Το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται να φέρει στην στολή εργασίας του και
σε εμφανές σημείο ειδική πλαστικοποιημένη κονκάρδα η οποία θα φέρει τα
εξής : 1) φωτογραφία 2) ονοµατεπώνυµο 3) ειδικότητα εργασίας 4) τμήμα 5)
επωνυμία και λογότυπο του αναδόχου.
ΥΛΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, μηχανημάτων
και σάκων καθαριότητας. Όλα τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικά
έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις προδιαγραφές που
τίθενται από την κείμενη νομοθεσία. Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να είναι
ανθεκτικοί και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών.
2. Τα υλικά καθαρισμού, απολύμανσης και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται
τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατάσταση των υλικών
καθαρισμού, απολύμανσης,
πληροφοριακά έντυπα, δελτία δεδομένων
ασφαλείας. Για
τα υλικά απολύμανσης πρέπει να κατατεθεί η έγκριση
κυκλοφορίας τους από τον Ε.Ο.Φ. Το απορρυπαντικά να φέρουν αριθμό
έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και να είναι διακριτικά
αρωματισμένα.
4. Τα απολυμαντικά (χλώριο και δισκία Διχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC)
δαπέδων - επιφανειών να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του
ενεργού χλωρίου (4% έως
6%) ή τα ppm που αποδεσμεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του
καθώς και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
5. Η καθαριότητα καθημερινής ρουτίνας, η τεχνική καθαριότητα, η γενική μηνιαία
καθαριότητα, και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, θα ορίζονται για κάθε χώρο
με συνεργασία και γραπτές οδηγίες του αρμοδίου υπαλλήλου.
6. Ο μηχανικός εξοπλισμός πλυσίματος, παρκεταρίσματος και απολύμανσης των
χώρων και μικροεργαλεία (κουβάδες καθώς και μηχανή πλύσεως και

καθαρισμού δαπέδων που θα λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρία θα διατίθενται
από τον ανάδοχο.
7. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληροί τους παρακάτω όρους :
Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την καθαριότητα.
Να είναι αμεταχείριστος.
Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως να είναι πρώτης
ποιότητας και πλέον κατάλληλα,
αχρησιμοποίητα και κατασκευασμένα
παρασκευασμένα (υλικά καθαριότητας) µε τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από
άποψη λειτουργίας, όσο και από εμφάνιση.
Ο εξοπλισμός, τα εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην προκαλούν
φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον
εξοπλισμό των Μονάδων Υγείας.
Σε κάθε τρόλεϊ απαιτείται να υπάρχει πλαστικοποιημένο έντυπο με τις οδηγίες
χρήσης και τις αραιώσεις των απορρυπαντικών και απολυμαντικών διαλυμάτων
που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και να διατίθενται εύχρηστοι δοσομετρητές
για κάθε τρόλεϊ..
8. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς επίσης η συνεχής και
πλήρης παροχή των εγκεκριμένων από την Υπηρεσία προϊόντων καθαρισμού
και απολύμανσης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
υπηρεσιών του, επικαλούμενος τους ανωτέρω λόγους.
9. Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε πλαστικούς σάκους και θα μεταφέρονται
στους χώρους συγκέντρωσης που θα του υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες
των Μονάδων
1 0. Όλες οι σακούλες
των
απορριμμάτων θα αλλάζονται και
θα
πετιούνται χωρίς να χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό µε τα κατάλληλα για
κάθε εργασία γάντια, ιδίως δε με χονδρά (κουζίνας), μιας χρήσεως και
δερμάτινα χονδρά γάντια τους μεταφορείς των απορριμμάτων.
12. Τα υλικά καθαρισμού και οι ποσότητες που θα χρησιμοποιούνται
προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από την Υπηρεσία) τόσο όσο προς την
ποιότητά τους, όσο και ως προς την ποσότητά τους.
13. Η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισμένων απολυμαντικών και υγρών
καθαρισμού
γενικότερα, σε
περίπτωση
μη
ικανοποίησης
από
τα
χρησιμοποιούμενα.
14. Σε περίπτωση που νέες μέθοδοι και τεχνικές προκύψουν για καλύτερο
καθαρισμό και απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις
βελτιωμένες μεθόδους και μέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε
οι υπάλληλοί του να γνωρίζουν τη χρήση των υλικών καθαριότητας και μεθόδων
που χρησιμοποιούν.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
καθαριότητας και απολύμανσης, σύμφωνα με όσα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται παρακάτω.
Επισημαίνεται
ότι
στον
καθημερινό
καθαρισμό
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση να ξανακαθαριστεί κάποιος χώρος, εφόσον μετά
τον τακτικό καθαρισμό, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό ή εφόσον ο χώρος
λερωθεί ξανά.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. H καθαριότητα θα γίνεται με προεμποτισμένα πανιά δαπέδου & επιφανειών
2. Προηγείται ο καθαρισμός, έπεται η απολύμανση.
3. Σε καμία περίπτωση δεν αναμιγνύεται απορρυπαντικό με απολυμαντικό
4. Καθαριότητα από ΨΗΛΑ προς τα ΧΑΜΗΛΑ
5. ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Αποκομιδή απορριμμάτων, σκούπισμα με αντιστατικό
πανί,
υγρό ξεσκόνισμα (με προεμποτισμένα πανάκια), σφουγγάρισμα
(σύστημα με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά για τα W.C.)
6. Πλύσιμο εξοπλισμού (κάδοι, κουβάδες) και στέγνωμα στο τέλος της βάρδιας.
7. Όλα τα υλικά θα παρέχονται σε επαρκή ποσότητα από την αρχή της βάρδιας.
8. Όλα τα υλικά (σφουγγαρίστρες, πανέτες, πανάκια) παραλαμβάνονται
καθαρά και σε περίπτωση φθοράς αντικαθίστανται άμεσα.
9. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ εκτελείται σε όλους τους κοινόχρηστους

χώρους
Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται ως εξής:
ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων.
Η καθαριότητα αρχίζει από πάνω προς τα κάτω και από τα πιο καθαρά
προς τα ακάθαρτα σημεία καθημερινά. Καθαρίζεται πρώτα η λάμπα µε υγρό
ξεσκονόπανο, οι καθρέπτες, οι τοίχοι γύρω από τον νεροχύτη, καθαρίζεται η
θήκη των χειροπετσετών και αναπληρώνεται. Αν υπάρχουν αυτόματες συσκευές
σαπουνιού αντικαθίσταται το δοχείο σαπουνιού (σε καμία περίπτωση δεν
επαναπληρώνεται). Ακολουθεί διαδικασία καθαριότητας και απολύμανσης σε
όλα τα είδη υγιεινής και εξαρτήματα.
Γίνεται καθαριότητα αρχικά στο νιπτήρα με προεμποτισμένα με
απορρυπαντικό πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι – Ξέπλυμα. Ακολουθεί
απολύμανση του νιπτήρα με προεμποτισμένα με απολυμαντικό διάλυμα
πανάκια από το κίτρινο κουβαδάκι. Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία
για τη λεκάνη της τουαλέτας με το κόκκινο κουβαδάκι. Συνοπτικά,
απαιτείται καθαρισμός- ξέπλυμα -απολύμανση για ότι υπάρχει στην τουαλέτα
και χρήση πολλών πανιών για: τον νιπτήρα-μπαταρίες-θήκη χειροπετσετώνσαπουνοθήκη και τη λεκάνη-κάδο απορριμμάτων-πιγκάλ. Εφοδιάζουμε με
υλικά (χαρτί, χειροπετσέτες, σαπούνι).Ακολουθεί σφουγγάρισμα με σύστημα
με προεμποτισμένες πανέτες ή διπλού κουβά
Συνοπτικά
το
σύστημα
διπλού
κουβά
χρησιμοποιείται ως εξής εξής:
ΜΠΛΕ κάδος: απορρυπαντικό/απολυμαντικό διάλυμα.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ κάδος: νερό για ξέβγαλμα.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ: στον κόκκινο κάδο.
ΧΡΗΣΗ:
Εμβάπτιση της σφουγγαρίστρας στο απορρυπαντικό ή απολυμαντικό διάλυμα
(μπλε κάδος).
Στίψιμο της σφουγγαρίστρας (κόκκινος κάδος).
Σφουγγάρισμα επιφάνειας.
Εμβάπτιση στον κόκκινο κάδο (ξέπλυμα-στίψιμο) & επανάληψη της διαδικασίας.
Ο κάδος με το απολυμαντικό αδειάζεται στην επόμενη τουαλέτα.
Η σφουγγαρίστρα θα είναι αποκλειστικά για τις τουαλέτες και δεν θα
χρησιµοποιείται σε άλλους χώρους
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (κόμβοι - σαλόνι αναμονής)
Διενεργείται:
i.
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί μιας χρήσεως ή πλένεται μετά από κάθε
χρήση, εφ' όσον είναι πολλαπλών χρήσεων.
ii.
Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια των καθισμάτων,
τραπεζιδίων, περβάζια παραθύρων.
iii.
Πλένονται τα δοχεία απορριμμάτων και τοποθετούνται καθαρές
σακούλες, δεν αδειάζονται οι παλιές.
iv. Σφουγγάρισμα με προεμποτισμένες µε απορρυπαντικό πανέτες.
v.
Περιοδικά
καθαρίζονται
τα φωτιστικά
εφόσον κριθεί απαραίτητο
από την προϊσταμένη
vi. Οι ψύκτες πλένονται καθημερινά µε απορρυπαντικό. vii.
Τζάμια παραθύρων 2
φορές μηνιαίως.
ΓΡΑΦΕΙΑ
Τα γραφεία καθαρίζονται µια φορά την ημέρα.
i.
Αποκομιδή απορριμμάτων.
ii.
Σκούπισμα με αντιστατικό πανί.
iii.
Εφόσον υπάρχουν μοκέτες, σκούπισμα µε ηλεκτρική σκούπα και περιοδικό πλύσιμο με
το ανάλογο μηχάνημα.
iv. Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.
v. Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό πανέτα. vi. Τζάμια
παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Καθημερινά:
i.
Συχνή
αποκομιδή
απορριμμάτων
ii.
Σκούπισμα
με
αντιστατικό πανί.

iii.

Υγρό ξεσκόνισμα με προεμποτισμένα πανάκια.. Ξεσκονίζονται τα εξής:
γραφεία, καρέκλες, πόμολα, χειρολαβές, πάγκοι.
iv. Καθαρίζονται και Απολυμαίνονται τα εξεταστικά κρεβάτια με τα
αντίστοιχα προεμποτισμένα πανάκια..
v.
Πλένονται και απολυμαίνονται οι νεροχύτες και τα καλαθάκια των
αχρήστων. vi.
Σφουγγάρισμα µε προεμποτισμένη με απορρυπαντικό
πανέτα.
vii. Τζάμια παραθύρων 2 φορές μηνιαίως.
Όταν οι τοίχοι και οι επιφάνειες είναι λερωμένα καθαρίζονται μηχανικά. Τα W.C
λόγω της συχνής χρήσης καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε συχνή βάση με
τον ίδιο τρόπο- διαδικασίαμε
τους
θαλάμους
των
ασθενών.
Γενική καθαριότητα
των
ιατρείων
πραγματοποιείται
κατόπιν
συνεννόησης με την προϊσταμένη.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Τα κλιμακοστάσια καθαρίζονται μια φορά την ημέρα. Σκουπίζονται με ηλεκτρική
σκούπα ή αντιστατικό πανί. Ξεσκονίζονται οι πινακίδες, τα καπάκια φωτισμού.
Απολυμαίνονται οι χειρολαβές των θυρών εξόδου προς το κλιμακοστάσιο, το
περβάζι, οι κουπαστές και το σοβατεπί. Σφουγγάρισμα με σύστημα διπλού κουβά
και αλλαγή νερού τουλάχιστον ανά όροφο. Χρησιµοποιείται η πινακίδα µε την
ένδειξη "Βρεγμένο Πάτωμα". Το κλιμακοστάσιο σφουγγαρίζεται
σε
ώρες
µη
αιχμής
(06.00-08.00).
Ο
γενικός
καθαρισμός
γίνεται εβδομαδιαία.
Επισημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος και σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης (νέοι λεκέδες, σκουπίδια κλπ.), ειδοποιείται το Τμήμα καθαρισμού και
επιμελείται άμεσα τον καθαρισμό των κλιμακοστασίων.
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Σκούπισμα µε απορροφητική σκούπα του δαπέδου και των οδηγών ολισθήσεως
των θυρών των θαλάμων δύο φορές την ημέρα. Όλες οι επιφάνειες και
το πάτωμα καθαρίζονται µε υγρό καθαρισµού και υγρό απολύµανσης δύο φορές
την ημέρα.
ΨΥΓΕΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Τις ημέρες της αποκομιδής, τα ψυγεία θα καθαρίζονται με πιεστικό μηχάνημα
και θα απολυμαίνονται.
Ειδικότερες οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς επίσης και οδηγίες για
την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών σε περιπτώσεις ατυχημάτων όπως
διασπορά αίματος και άλλων βιολογικών υγρών θα δοθούν εγγράφως.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ενδεικτικά)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον τον κάτωθι περιγραφόμενο
εξοπλισμό. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει αναβάθμιση του εξοπλισμού του
αναδόχου, εφόσον κριθεί ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιείται δεν είναι
κατάλληλος για την εκτέλεση των καθηκόντων.
Συστήματα διπλού κουβά (σε περίπτωση που δεν είναι λειτουργικός ο καθαρισμός με τις
προεμποτισμένες πανέτες π.χ. στις τουαλέτες και στα κλιμακοστάσια).
Ηλεκτρική σκούπα. Η ηλεκτρική σκούπα να είναι ευέλικτη µε ρόδες, µεγάλης ισχύος
απορρόφησης 1800-2000 W , να διαθέτει φίλτρα κατακράτησης και να είναι
µμικρής εκπομπής θορύβου. Να διαθέτει εξαρτήµατα που διευκολύνουν τις διάφορες
εργασίες
Μπαλαντέζες
Λάστιχο
Σκάλα
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
α/α
1
2

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σκούπισµα - σφουγγάρισµα δαπέδων και
W/C, υγρό ξεσκόνισμα
Βεράντες-ξηρό σκούπισµα-σφουγγάρισµα
δαπέδων

3

Κοινόχρηστα WC

4

Πλαστικά δάπεδα-γυάλισµα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Καθημερινά τουλάχιστον μία φορά σε
κάθε βάρδια
Κάθε δεκαπενθήμερο
1 φορά ανά βάρδια
Μηνιαία

5

Πλαστικά δάπεδα-αντικατάσταση παρκετίνη

6

Αποκομιδή Απορριμμάτων

7
8

Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, ασανσέρ
Εξωτερικοί χώροι εισόδων

Όταν κριθεί απαραίτητο
Καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές
στην πρωινή βάρδια και μια φορά το
απόγευμα, συχνότερα σε
Εργαστήρια.
Καθημερινά
Καθημερινά

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ

ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΑΠΌ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΟΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

26

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

16

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

36

ΚΑΠ ΔΕΗ

7

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΠ ΔΕΗ

6

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

6

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1

ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ

4

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΗΜΑΘΙΑΣ

12

11

ΒΕΡΟΙΑΣ

9

ΝΑΟΥΣΑΣ

7

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

Η κατανομή των εργατοωρών σε κάθε Μονάδα και τα Ιατρεία ευθύνης της θα
γίνεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο της κάθε Μονάδας Υγείας.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των εργατοωρών, στις ίδιες
Μονάδες ή και πρόσθεσης άλλων Μονάδων ή κέντρων Υγείας σε περίπτωση
αλλαγής των αναγκών της.

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΜΒΑΔΟ ΣΕ Τ.Μ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4041

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

2905

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

6512

ΚΑΠ ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1278

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1805

ΚΑΠ ΔΕΗ

1160

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1034

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

181

ΕΔΕΣΣΑΣ

800

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

1965

ΒΕΡΟΙΑΣ

1560

ΝΑΟΥΣΑΣ

1319

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

908

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

720

Ο Υποδιοικητής
της 3 Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
ης

Παύλος Παπαδόπουλος

