
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Παροχή Τπηρεςιών Πλφςησ - τεγνώματοσ Ιματιςμοφ 
του Νοςοκομείου «Γ.Ν.Α. Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ».  
 
 
Σα είδθ και οι ποςότθτεσ που κα δίνονται ςτον ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ των εν 
λόγω εργαςιϊν κατά μζςο όρο ανά θμζρα είναι ωσ εξισ: 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
1 πξάζηλεο ξόκπεο 270 

2 ζάθνπο κε θνξδόλη 50 
3 ζάθνπο ρωξίο θνξδόλη 40 
4 Covid κπινύδεο 100 

5 Covid παληειόληα 100 
6 κάιιηλεο θνπβέξηεο 70 

7 ζεληόληα γηαηξώλ  100 
8 πεηζέηεο γηαηξώλ  50 
9 καμηιαξνζήθεο γηαηξώλ 50 
10 πξάζηλα ζεληόληα 450 
11 πξάζηλα εκηζέληνλα 200 

12 παλάθηα 150 

13 ραθί ζεληόληα γηα αηκνδπλακηθό 30 
14 ιεπθά ζεληόληα 850 

15 καμηιαξνζήθεο 500 
16 πηθέ θνπβέξηεο 150 
17 εκηζέληνλα ιεπθά 80 

18 ιεπθνί ζάθνη  50 

19 πεηζέηεο αζζελώλ 50 

20 ηαηξηθέο πνδηέο 200 

21 κπινύδεο λνζειεπηώλ 100 

22 παληειόληα λνζειεπηώλ 100 

 

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ (προςόντα και υποχρεϊςεισ) 
 Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραλαμβάνει τον ακάκαρτο ιματιςμό 

από το Νοςοκομείο και να τον επιςτρζφει ς' αυτό απόλυτα κακαρό και καλά 
ςιδερωμζνο. Ο παραλαμβανόμενοσ κακαρόσ ιματιςμόσ κα πρζπει να 
επιςτρζφεται από τον εργολάβο, ςυςκευαςμζνοσ ωσ εξισ: 

o Σα ςεντόνια, ςιδερωμζνα και πλυμζνα, κα παραδίδονται ςε δεκάδεσ. 

o Οι μπλοφηεσ και τα παντελόνια Covid κα παραδίδονται ςιδερωμζνα 

και διπλωμζνα ςε δεκάδεσ. 

o Οι ιατρικζσ ποδιζσ, οι μπλοφηεσ και τα παντελόνια των νοςθλευτϊν 

κα παραδίδονται ςιδερωμζνα και διπλωμζνα ςε δεκάδεσ. 



o Οι πράςινεσ ρόμπεσ του χειρουργείου κα παραδίδονται πλυμζνεσ και 

διπλωμζνεσ ςε δεκάδεσ. 

o Σα πράςινα θμιςζντονα κα παραδίδονται ςιδερωμζνα και διπλωμζνα 

ςε 10άδεσ. 

o Οι κουβζρτεσ, μάλλινεσ και πικζ, κα παραδίδονται πλυμζνεσ και 

διπλωμζνεσ ςε 10άδεσ. 

o Οι μαξιλαροκικεσ κα παραδίδονται ςιδερωμζνεσ και διπλωμζνεσ. 

o Οι πετςζτεσ κα παραδίδονται ςιδερωμζνεσ και διπλωμζνεσ.  

o Οι ςάκοι και τα πανάκια κα παραδίδονται πλυμζνα και διπλωμζνα. 

 
 Η παραλαβι και θ επιςτροφι του ιματιςμοφ από τον εργολάβο κα γίνεται με 

δικά του μεταφορικά μζςα τα οποία κα πρζπει να είναι κλειςτοφ τφπου. 
τθν προςφορά κα πρζπει να δθλϊνεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του 
οχιματοσ που κα παραλαμβάνει τον ακάκαρτο ιματιςμό και ο αρικμόσ 
κυκλοφορίασ του οχιματοσ που κα παραδίδει τον κακαρό ιματιςμό. Η 
μεταφορά του ακάκαρτου ιματιςμοφ κα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνθτο 
από αυτό που κα παραδίδει τον κακαρό ιματιςμό ςτο Νοςοκομείο. Ο 
εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει το Νοςοκομείο για κάκε αλλαγι που κα 
επιφζρει ςτα αυτοκίνθτα που κα το εξυπθρετοφν. 

 Η πλφςθ και ο κακαριςμόσ του ιματιςμοφ κα γίνεται με απορρυπαντικό για 
το οποίο ζχει εκδοκεί άδεια κυκλοφορίασ από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ 
Τπθρεςίεσ και το οποίο κα εξαςφαλίηει επαρκι και υγιεινό κακαριςμό. Ο 
εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιδεικνφει επικυρωμζνο 
φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του απορρυπαντικοφ που 
χρθςιμοποιεί. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ από τον εργολάβο άλλων 
χθμικϊν ουςιϊν κατά τθν πλφςθ, οι οποίεσ μπορεί να καταςτρζψουν τον 
ιματιςμό. ε περίπτωςθ που κα δθμιουργθκεί κάποιο πρόβλθμα ςτο 
Νοςοκομείο από τθ χριςθ ςυγκεκριμζνου απορρυπαντικοφ (μθ επαρκισ 
κακαριςμόσ, εμφάνιςθ πακιςεων οφειλομζνων ςτο απορρυπαντικό κλπ) ο 
εργολάβοσ υποχρεοφται να το αντικαταςτιςει αμζςωσ. 

 Η επιτροπι του Νοςοκομείου κα ζχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί 
υγειονομικοφσ ελζγχουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του εργολάβου. 

 Η παραλαβι και θ επιςτροφι του ιματιςμοφ κα γίνεται μπροςτά ςε 
επιτροπι θ οποία κα ορίηεται από το Νοςοκομείο.  

 Αν κατά τθν παραλαβι του πλυμζνου ιματιςμοφ θ επιτροπι παραλαβισ 
διαπιςτϊςει ότι όλοσ ο ιματιςμόσ ι ζνα μζροσ του δεν ζχει κακαρίςει ι 
ςιδερωκεί καλά τον επιςτρζφει αναλόγωσ ςτον εργολάβο με πρακτικό 
επιςτροφισ για τθν επανάλθψθ του πλυςίματοσ ι του ςιδερϊματοσ. τθν 
περίπτωςθ αυτι ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιςτρζψει πλυμζνο 
καλά και ςιδερωμζνο τον ιματιςμό το αργότερο εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) 
ωρϊν, χωρίσ καμία αμοιβι. 

 ε περίπτωςθ καταςτροφισ ιματιςμοφ από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ο 

ανάδοχοσ οφείλει να τον αντικαταςτιςει με ίδιο ιματιςμό με δικι του 

οικονομικι επιβάρυνςθ.  



 Για κάκε τυχόν παράβαςθ του εργολάβου, κα ςυντάςςεται απαραιτιτωσ 
κατά τθν παραλαβι πρακτικό τθσ επιτροπισ το οποίο κα υπογράφεται και 
από τον εργολάβο, ο οποίοσ μπορεί να ςθμειϊςει τισ αντιρριςεισ του επί τθσ 
αναγραφόμενθσ παραβάςεωσ, επί των οποίων ςτθ ςυνζχεια θ επιτροπι 
μπορεί να ςθμειϊςει τισ αντιπαρατθριςεισ τθσ.  
ε περίπτωςθ που ο εργολάβοσ ι ο αντιπρόςωπόσ του αρνθκοφν να 
υπογράψουν τα πρακτικά θ επιτροπι είναι υποχρεωμζνθ να αναφζρει ςτο 
πρακτικό τθν άρνθςθ θ οποία κα αποτελζςει επιβαρυντικό ςτοιχείο κατά τθ 
εξζταςθ τθσ παράβαςθσ από το Νοςοκομείο. 

 Ο εργολάβοσ κα πρζπει να τθρεί τουσ όρουσ και να ςυμμορφϊνεται προσ τισ 
εκάςτοτε ςχετικζσ ιςχφουςεσ Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 

 Σο πλφςιμο και το ςιδζρωμα κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
τεχνικισ πλυςίματοσ και ςιδερϊματοσ ωσ παρακάτω : 
1. Ο προερχόμενοσ από το Νοςοκομείο ιματιςμόσ να πλζνεται χωριςτά από 
τυχόν άλλο ρουχιςμό που προζρχεται από αλλοφ και κακαρίηει ο εργολάβοσ. 
2. Ο ιματιςμόσ του χειρουργείου πρζπει να πλζνεται χωριςτά από τον 
υπόλοιπο ιματιςμό. 
3. Οι ςτολζσ εργαςίασ του προςωπικοφ πλζνονται επίςθσ χωριςτά. 
4. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ πριν ειςάγει τον ακάκαρτο ιματιςμό 
ςτα πλυντιρια, να κάνει ζνα υποτυπϊδθ διαχωριςμό των πολφ ακακάρτων 
από τα λιγότερο ακάκαρτα και να τα πλζνει χωριςτά. Επίςθσ υποχρεοφται 
όπωσ πριν τθν πλφςθ αφαιρεί τυχόν εμφανι ςτερεά υπολείμματα (π.χ. 
κόπρανα, τρίχεσ, κόλλα κλπ). 
6. Όλα τα πλυντιρια πρζπει να ζχουν κερμόμετρα, που να δείχνουν τθν 
ακριβι κερμοκραςία κατά τθ διάρκεια όλου του κφκλου του πλυςίματοσ και 
δείκτεσ ελζγχου καλισ λειτουργίασ. 
7. υνιςτάται αρχικά πρόπλυςθ του ιματιςμοφ με κρφο ι χλιαρό νερό, ϊςτε 
κατά τθ διάρκεια του μθχανικοφ κακαριςμοφ να επιτυγχάνεται διείςδυςθ 
του νεροφ ςτισ υφαςμάτινεσ ίνεσ, μθχανικι απομάκρυνςθ των ξζνων ουςιϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μικροβίων. Κατά τθ διάρκεια τθσ πρόπλυςθσ 
επιτυγχάνεται ςθμαντικι μείωςθ του μικροβιακοφ φορτίου και οι οργανικοί 
ρφποι απομακρφνονται πιο εφκολα με το κρφο νερό. Όταν θ πλφςθ ξεκινά με 
ηεςτό νερό τα πρωτεϊνικά υλικά μονιμοποιοφνται με αποτζλεςμα το φφαςμα 
να μζνει λεκιαςμζνο και μετά το πλφςιμο. 
8. Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ μετά τθν πλφςθ να ελζγχει το 
αποτζλεςμα και επί προβλθμάτων να επακολουκεί επαναπρογραμματιςμόσ 
τθσ πλφςθσ. 
9.  α) Η κερμοκραςία πλφςεωσ πρζπει να είναι πάνω από 71 οC για 25 
λεπτά τουλάχιςτον με απορρυπαντικό. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ κερμοκραςίασ 
και χρόνοσ ζκκεςθσ ς' αυτιν είναι ςθμαντικόσ για τθν καταςτροφι των 
βλαςτικϊν μορφϊν των μικροβίων. 

β) τον ιματιςμό, που λόγω ςφνκεςθσ πρζπει να πλυκεί ςε 
χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ πρζπει να προςτίκενται χθμικά απολυμαντικά 
ϊςτε να μειωκεί το μικροβιακό φορτίο. 

γ) Ο ιματιςμόσ που απολυμαίνεται με χλϊριο πρζπει να πλζνεται ςτθ 
ςυνζχεια με απορρυπαντικό για τθν απόςμθςι του. 



δ) Επίςθσ θ κερμοκραςία του νεροφ δεν πρζπει να υπερβαίνει τουσ 
90 οC, διότι καταςτρζφει τον ιματιςμό. 

ε)Οι κουβζρτεσ (μάλλινεσ και πικζ) να πλζνονται ςε ανάλογεσ 
κερμοκραςίεσ που να διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα τουσ με προςκικθ 
κατάλλθλων απορρυπαντικϊν που να επιφζρουν τθν μείωςθ του 
μικροβιακοφ φορτίου.  

ςτ) Σο νερό τθσ πλφςθσ πρζπει να είναι κακαρό και κατάλλθλο (κατά 
προτίμθςθ παροχισ κεντρικοφ δικτφου), και τα απορρυπαντικά μαλακοί 
ςάπωνεσ και εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ. 

η) αν τελευταία ενζργεια ςτο κφκλο πλυςίματοσ προτείνεται θ 
προςκικθ ενόσ ιπιου όξινου παράγοντα που εξουδετερϊνει τθν 
αλκαλικότθτα του ςαπουνιοφ και του απορρυπαντικοφ. Αυτι θ μεταβολι 
του pH από το 12 ςτο 5 αδρανοποιεί οριςμζνουσ μικροοργανιςμοφσ και 
μειϊνει τον κίνδυνο ερεκιςμοφ του δζρματοσ. Επίςθσ θ προςκικθ 
μαλακτικϊν ι βακτθριοςτατικϊν αφινει ζνα υπόλειμμα πάνω ςτο φφαςμα 
που δεν επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων. 

κ) Ο εργολάβοσ υποχρεοφται κατά το ςιδζρωμα και πριν ςυςκευάςει 
τον ιματιςμό να τον ελζγχει και αν διαπιςτϊςει ότι μζροσ του δεν ζχει 
κακαριςτεί να επαναλάβει τθν πλφςθ. 

ι) το ςτάδιο αυτό κα γίνεται και ο ζλεγχοσ και διαχωριςμόσ του 
κατεςτραμμζνου -ςχιςμζνου από πολλαπλι χριςθ ιματιςμοφ και κα 
επιςτρζφεται ςτο Νοςοκομείο. 

κ) Ο κακαρόσ ιματιςμόσ πρζπει να ςτεγνϊνεται και να ςιδερϊνεται 
όςο το δυνατόν γρθγορότερα, διότι θ υγραςία αποτελεί προδιακεςικό 
παράγοντα πολλαπλαςιαςμοφ των μικροβίων. Επίςθσ οι υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ που επιτυγχάνονται κατά το ςτζγνωμα και το ςιδζρωμα 
μειϊνουν ακόμα περιςςότερο το μικροβιακό φορτίο. 

λ) Ο ιματιςμόσ πρζπει να αφινεται να ςτεγνϊνει και μετά το 
ςιδζρωμα διότι θ ςτοίβαξι του δθμιουργεί αφξθςθ τθσ υγραςίασ, με 
αποτζλεςμα να υπάρχει κίνδυνοσ πολλαπλαςιαςμοφ των τυχόν υπαρχόντων 
μικροβίων και να χρθςιμοποιείται ςτουσ αςκενείσ υγρόσ ιματιςμόσ. 

μ) Οι ανάδοχεσ εταιρείεσ κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα ISO 9001 ι άλλο 
ιςοδφναμο. Να επιςυνάπτεται υποχρεωτικά ςτθν προςφορά αντίγραφο 
ιςχφοντοσ πιςτοποιθτικοφ. τθν τεχνικι προςφορά πρζπει μεταξφ άλλων να 
περιζχονται: 

i. τοιχεία για τθ διάρκεια τθσ εμπειρίασ του διαγωνιηομζνου 
ςτον τομζα πλφςθσ και ςιδερϊματοσ ιματιςμοφ (εμπειρία μικρότερθ των 
τριϊν (3) ετϊν, κακιςτά τθν προςφορά τεχνικϊσ απαράδεκτθ). 

ii. τοιχεία για τθν οικονομικι υπόςταςθ του διαγωνιηομζνου 
(χριςιμοι οι ιςολογιςμοί των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν, τυχόν κλονιςμζνθ 
οικονομικι υπόςταςθ του διαγωνιηομζνου κακιςτά τθν προςφορά τεχνικϊσ 
απαράδεκτθ). 

iii. τοιχεία για τα υλικά και τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί ο 
διαγωνιηόμενοσ (να επιςυνάπτεται κατάςταςθ των υλικϊν που κα 
χρθςιμοποιθκοφν και του εξοπλιςμοφ που ζχει ςτθν κυριότθτά του ο 
διαγωνιηόμενοσ). 



iv. ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, που ο ιματιςμόσ δεν κα είναι 
εφικτό να πλυκεί ι να ςιδερωκεί λόγω βλάβθσ των πλυντθρίων ι 
ςιδερωτθρίων, ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να καλφψει τισ ανάγκεσ των 
Νοςοκομείων εκτόσ του ςυμβατικοφ ωραρίου. 
 
 
Σα μζλθ τθσ επιτροπισ: 
 
ΣΕΛΕΝΣΗ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
ΟΤΡΟΤΛΗ ΧΡΗΣΟ - ΜΕΛΟ 
 
ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΕΛΟ 
 
 

 


