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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 
 

για το έργο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ( 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) για διάστημα δύο (02) 
μηνών τρέχοντος έτους  προϋπολογισμού 18.550 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
για την κάλυψη 270 αναπτυγμένων κλινών  ”. 

 
 Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 1ης/15-03-2013  (Θέμα 35ον) Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου  με 
ΑΔΑ:ΒΕ2Π4690Λ-Ε23, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο ”Υπηρεσίες Πλυσίματος και Στεγνού 
Καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένου ιματισμού χειρουργείου)” για διάστημα δύο μηνών 

προϋπολογισμού δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα  (18.550€) Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη 270 αναπτυγμένων κλινών . 
 Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό από το 
Νοσοκομείο και να τον επιστρέφει σε αυτό απόλυτα καθαρό και καλά σιδερωμένο. 
Ο παραλαμβανόμενος καθαρός ιματισμός θα  πρέπει να επιστρέφεται από τον εργολάβο, 
συσκευασμένος σε σάκους καθαρούς και απολυμασμένους. 
Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με δικά του μεταφορικά 
μέσα τα οποία θα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, καθαρά και απολυμασμένα. Η μεταφορά του 
ακάθαρτου ιματισμού να γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα παραδίδει τον 
καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο. Ο εργολάβος οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο  για κάθε 
αλλαγή που θα επιφέρει  στα αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. Τα αυτοκίνητα που θα 
μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό  πρέπει να φέρουν βεβαίωση όπως ορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, ότι έχουν απολυμανθεί και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η 
βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση από τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή άλλους 
αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Επίσης ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να δηλώνει 
τους αριθμούς των αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν τον ιματισμό. 
Η πλύση και ο καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικό καλής ποιότητας για το 
οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και το οποίο θα 
εξασφαλίζει επαρκή και υγιεινό καθαρισμό. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδεις κυκλοφορίας του απορρυπαντικού που χρησιμοποιεί. 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον εργολάβο χημικών ουσιών κατά την πλύση, οι οποίες 
μπορεί να καταστρέψουν τον ιματισμό. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο 
Νοσοκομείο από την χρήση συγκεκριμένου απορρυπαντικού (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση 
παθήσεων οφειλόμενων στο απορρυπαντικό κ.λ.π), ο εργολάβος υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει αμέσως. Κατά την πλύση του ακάθαρτου ιματισμού πέραν του απορρυπαντικού-
απολυμαντικού θα χρησιμοποιείται και  μαλακτικό- αρωματικό. 
Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας, ή άλλος αρμόδιος υπάλληλος του Νοσοκομείου, θα έχει το δικαίωμα 
να πραγματοποιεί υγειονομικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις του εργολάβου. 
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Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού να γίνεται μπροστά σε επιτροπή η οποία θα ορίζεται 
από το Νοσοκομείο. Αν κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού η επιτροπή παραλαβής 
διαπιστώσει ότι όλος ο ιματισμός ή ένα μέρος του δεν έχει καθαρίσει ή σιδερωθεί καλά, τον 
επιστρέφει αναλόγως στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής, για την επανάληψη του πλυσίματος 
ή του σιδερώματος. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει 
πλυμένο καλά και σιδερωμένο τον ιματισμό, το αργότερο εντός (24) ωρών χωρίς καμία ιδιαίτερη 
αμοιβή. 
Κατά την παραλαβή του πλυμένου ιματισμού ,θα συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής 
πρωτόκολλο, όπου θα αναγράφεται το είδος και ο αριθμός των ειδών, καθώς και ότι η πλύση έγινε 
σύμφωνα  με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Επίσης κατά την παραλαβή και την παράδοση του ιματισμού, ο εργολάβος υποχρεούται να 
παρευρίσκεται ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου του οποίου θα πρέπει να έχει καταστήσει γνωστή την 
ιδιότητα αυτή στο Νοσοκομείο και ο οποίος  θα πρέπει να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα 
παραλαβής και παράδοσης, όπως και τα πρακτικά επιστροφής για την επανάληψη της πλύσης, 
καθώς και τα πρακτικά παραβάσεων. 
Για κάθε τυχόν παράβαση του εργολάβου, θα συντάσσεται  απαραιτήτως κατά την παραλαβή 
πρακτικό της επιτροπής το οποίο θα υπογράφεται και από τον εργολάβο, ο οποίος  μπορεί να 
σημειώσει τις αντιρρήσεις του επί της αναγραφόμενης παραβάσεως, επί των οποίων στη συνέχεια 
η επιτροπή  μπορεί να σημειώσει τις  αντιπαρατηρήσεις της. Σε περίπτωση που ο εργολάβος ή ο 
αντιπρόσωπός του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά, η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να 
αναφέρει  στο πρακτικό την άρνηση, η οποία θα  αποτελέσει επιβαρυντικό  στοιχείο κατά την 
εξέταση  της παράβασης από το Νοσοκομείο. 
Ο εργολάβος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος  με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας για τις 
εγκαταστάσεις του, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται  από την 
αριθμ.Α5α.5333/23-11-87 (ΦΕΚ 721/τ.β/18-12-87) Υγειονομική Διάταξη όπως διορθώθηκε στο 
ΦΕΚ 158/τ.β/88 και τροποποιήθηκε με την Υγειονομική Διάταξη με αριθ.ΥΜ 2703/9-6-89 (ΦΕΚ 505 
τ.β./26-6-89). 
Επίσης ο εργολάβος θα πρέπει να τηρεί τους όρους και να συμμορφώνεται προς τις εκάστοτε 
σχετικές ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. 
Το πλύσιμο και το σιδέρωμα να γίνονται σύμφωνα με τους όρους της  τεχνικής πλυσίματος και 
σιδερώματος ως παρακάτω: 
-Ο ιματισμός του Νοσοκομείου μας να πλένεται χωριστά από τυχόν άλλο ρουχισμό που καθορίζει ο 
εργολάβος και προέρχεται από άλλα Νοσοκομεία ή ιδιώτες. 
-Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος πριν εισάγει τον ακάθαρτο ιματισμό στα πλυντήρια, να κάνει 
ένα υποτυπώδη διαχωρισμό των πολύ ακάθαρτων από τα λιγότερα ακάθαρτα και να πλένει 
χωριστά. 
-Επίσης υποχρεούται όπως πριν την πλύση να αφαιρεί τυχόν εμφανή στερεά υπολείμματα (π.χ. 
κόπρανα, τρίχες, κόλλα κ.λ.π) 
-Η χρήση του χλωρίου κατά την πλύση απαγορεύεται, διότι η αντίδρασή του με δραστικά 
συστατικά διαφόρων χρησιμοποιούμενων αντισηπτικών, δημιουργεί μόνιμες κηλίδες και επιπλέον 
καταστρέφεται πιο γρήγορα ο ιματισμός. 
-Η θερμοκρασία πλύσεως πρέπει να είναι πάνω από 800 C για 25 λεπτά τουλάχιστον. Ο 
συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ΄αυτήν είναι σημαντικός για την 
καταστροφή των βλαστικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 900 C, διότι καταστρέφει τον ιματισμό. Για κουβέρτες Μάλλινες-Ακρυλικές ή 
άλλα ευαίσθητα ρούχα η θερμοκρασία να ρυθμίζεται ανάλογα {στους 40 βαθμούς C}. 
-Το νερό της πλύσης πρέπει να είναι καθαρό και κατάλληλο (κατά προτίμηση παροχής κεντρικού 
δικτύου), και τα απορρυπαντικά μαλακοί σάπωνες και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
-Ο ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος μετά την πλύση να ελέγχει το αποτέλεσμα και επί προβλημάτων 
να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης. 
-Ο καθαρός ιματισμός να οδηγείται στο τμήμα του σιδερωτήριου με ειδικούς τροχήλατος καθαρούς 
κάδους με κυλιόμενους ιμάντες. 
-Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά το σιδέρωμα και πριν συσκευάσει τον ιματισμό, να τον ελέγχει και 
εάν διαπιστώσει ότι μέρος του δεν έχει καθαρίσει να επαναλάβει την πλύση. 
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Επίσης στο στάδιο αυτό θα γίνεται και ο  έλεγχος και ο διαχωρισμός του  κατεστραμμένου- 
σχισμένου από πολλαπλή χρήση ιματισμού και θα επιστρέφεται στο Νοσοκομείο. 
-Η τελική συσκευασία να γίνεται σε σελοφάν και η αναμονή σε καθαρά dexion μέχρι την 
μεταφορά. 
-Όλο το προσωπικό θα φορά υποχρεωτικά ειδική φόρμα, γάντια εργασίας και προστασίας. Το 
προσωπικό που απασχολείται στην πλύση δεν θα πρέπει να απασχολείται και στο σιδέρωμα και όλο 
το προσωπικό θα φορά ειδική φόρμα, γάντια εργασίας και προστασίας. Επίσης όλοι οι εργαζόμενοι 
θα είναι εφοδιασμένοι με ειδικά βιβλιάρια υγείας βάσει των υγειονομικών, τα οποία θα 
επιδεικνύουν μετά από αναζήτηση στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή άλλα αρμόδια όργανα. 
-Ο εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος  για την διασφάλιση  της Υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας των υπαλλήλων που απασχολεί βάσει του Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177/τ.α./18-10-85) και των 
εκδιδόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων. Το Νοσοκομείου ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν 
αατύχημα. 
-Ο εργολάβος είναι  υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημιά μέρους ή όλου του ιματισμού που του 
παραδίδεται από το Νοσοκομείο και υποχρεούται χωρίς καμιά αντίρρηση να τον αντικαταστήσει ή 
να καταβάλλει στο Νοσοκομείο την αξία του ιματισμού που έχασε ή κατέστρεψε. 
Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος  ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 
-Στην περίπτωση που πριν την πλύση ο εργολάβος διαπιστώσει ότι ένα μέρος του ιματισμού έχει 
ρυπανθεί με αίμα, είναι υποχρεωμένος να κάνει στην αρχή μια επιπλέον πρόπλυση του ιματισμού 
αυτού με κρύο νερό και στην συνέχεια να προχωρεί στα υπόλοιπα στάδια όπως αναφέρονται. 
-Η συσκευασία του ακάθαρτου ιματισμού, προκειμένου να μεταφερθεί για πλύση, θα γίνεται σε 
διαφορετικούς σάκους από αυτούς που θα χρησιμοποιούνται από την μεταφορά του καθαρού-
πλυμένου ιματισμού. 
Ο πλυμένος ιματισμός θα συσκευάζεται πρώτα σε σελοφάν μιας χρήσης και στην συνέχεια θα 
τοποθετούνται στους σάκους για τα καθαρά οι οποίοι θα έχουν διαφορετικό χρώμα για να 
ξεχωρίζουν από τους σάκους των ακαθάρτων. 
-Ο ανάδοχος υποχρεούται καθημερινά εκτός Κυριακής να παραλαμβάνει ακάθαρτο ιματισμό από το 
Νοσοκομείο μέχρι την 10:00 π.μ. παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου του τμήματος ιματισμού. 
-Ο ιματισμός θα επιστρέφεται πλυμένος και συσκευασμένος το επόμενο πρωινό μέχρι την 9.30 π.μ. 
ώρα το αργότερο καθημερινά εκτός Κυριακής με την ίδια ακριβώς ποσότητα και όχι μειωμένη. 
-Μετά την πλύση του ιματισμού θα γίνεται, από την εταιρεία διαλογή του καθαρού που 
αποστέλλεται στο Νοσοκομείο μας προς χρήση και τα μη καθαρά θα ξαναπλένονται χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση. 
-Τα μηχανήματα καθαρισμού θα είναι τελευταίας τεχνολογίας για να μην καταστρέφεται ο 
ιματισμός. Να είναι σύγχρονα πλυντήρια, αυστηρών προδιαγραφών (αυτοματοποιημένα πλυντήρια, 
σιδερωτήρια, δηλωτικά).Να είναι καθαρές οι κτιριακές εγκαταστάσεις (δάπεδα, τοίχοι, οροφές). 
Να υπάρχουν εφεδρικά μηχανήματα ούτως ώστε αν π.χ. υποστεί βλάβη ένα σιδερωτήριο ή ένα 
πλυντήριο να έχει την δυνατότητα να βγάλει εις πέρας τις υποχρεώσεις του με δικές του δυνάμεις 
και όχι να δώσει τον ιματισμό σε ξένα πλυντήρια. 
 
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα κατατεθεί για το σύνολο ανάθεσης του έργου με 
γνώμονα την κάλυψη 270 αναπτυγμένων κλινών . 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

1 Σεντόνια Λεύκα 

2 Σεντόνια πράσινα μεγάλα 

3 Σεντόνια  πράσινα σχιστά 

4 Πανιά πράσινα 

5 Κουβέρτες λινές 

6 Κουβέρτες ακρυλικές  

7 Κουρτίνες διαφόρων μεγεθών  

8 Μαξιλαροθήκες 
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9 Παντελόνια διάφορα 

10 Μπλούζες (Χειρουργείου και νοσηλευτικού) 

11 Ποδιές –Ρόμπες (πλαστικές) 

12 Ποδιές χειρ. (προστατευτικές) 

13 Ρόμπες Ιατρών 

14 Προσώψια 

15 Υποσέντονα 

16 Φορμάκια μπεμπέ 

17 Πανάκια μικρά  

18 Σάκκους (ακάθαρτου ιματισμού) 

 
 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 Προϋπολογισμός έργου δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων  (18.550€) 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 Η προσφορά θα πρέπει να είναι κλειστή σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Τα στοιχεία του αποστολέα  (επωνυμία, Δ/νση, τηλ. κ.λ.π.) 
β) Τα στοιχεία του Νοσοκομείου με τις λέξεις: “ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: «Υπηρεσίες Πλυσίματος 
και Στεγνού Καθαρισμού (συμπεριλαμβανομένου ιματισμού χειρουργείου)» για διάστημα δύο 

μηνών προϋπολογισμού δεκαοχτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα  (18.550€) Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη 270 αναπτυγμένων κλινών. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών (κτίριο Γ. Γεννηματά 2ος 
όροφος) έως την Τετάρτη 27-03-2013, ώρα 10:00 πρωινή. 
 Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Αξιολογησης και 
Διενέργειας του Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρισμού» 
με Αρ.Διακ. 9/2011. 
 
  
Η Γραμματέας  

 
Δ. Σ. Κοκοβίκα                                                              Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

                                                                  
                                                                                          ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΙΦΑ -ΠΑΠΠΑ 

                                                                                         
 

 

     
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 


