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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                  
Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ.    ΥΑΨΓΑΡΙ   28-4-2016   
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 , ΥΑΨΓΑΡΙ - Σ.Κ. 124 61 
TMHMA : OIKONOMIKOY                                             
ΓΡΑΦΔΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 5167 / 757857  

                                               
 
 
 
 

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΜΔ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΔΝΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΜΙΑ (1) ΥΗΜΙΚΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 

 
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  1.107,00 €  ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 

 
ΚΑΙ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 

 
 
 
 
 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
10-5-2016  ημέρα Σρίτη και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
10-5-2016  ημέρα Σρίτη και ώρα 09:30΄ π.μ. 
    

 
 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343 – ΥΑΨΓΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/16-3-2007 η. Α΄) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005»  

2. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/10-7-2007 η. Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ 
Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» 

3. Σν Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014 η. Α΄) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο 
ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο»  

4. Σν Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 
ινηπέο ξπζκίζεηο»   

5. Σν Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ 66/11-5-2010 η. Α΄) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή 
αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
 

6. Σν Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/1-3-2012 η. Α΄) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο …θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 
7. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 5213/742423/6-5-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 16421/4-5-2015) 

έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ «Καζνξηζκφο Φνξέα 
πινπνίεζεο, γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, 
ππεξεζηψλ θαη θαξκάθσλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ, 
έηνπο 2014» (ΑΓΑ : 7ΦΧ3469Η2Ξ-3Σ6)  

 
8. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 8508/745718/20-7-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 27409/16-7-2015) 

έγγξαθν ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ «Καζνξηζκφο Φνξέα 
πινπνίεζεο, γηα δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΦΤ, έηνπο 2014» (ΑΓΑ : 
ΧΤΦΗ469Η2Ξ-501) 

 
9. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2235/27-5-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 10ν, «Έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΠΤ 2014» 
 

10.  Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν , «Ννκηκνπνίεζε ππνγξαθψλ γηα ην 
έηνο 2016» 
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ 
 

Γηαγσληζκφ κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 
πξνζθνξψλ, γηα ηε κίζζσζε κίαο (1) ρεκηθήο ηνπαιέηαο, πξνυπνινγηζκνχ 1.107,00 
επξψ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, κε ηνπο 
παξαθάησ βαζηθνχο θαη νπζηψδεηο φξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 
απηφ θαη δηαζέηνπλ εηδηθή άδεηα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Οη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρεκηθή ηνπαιέηα νξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Η ρεκηθή ηνπαιέηα ζα ηνπνζεηεζεί ζε ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ ζα ππνδεηρζεί 
απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο.  
             Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεη, λα δηαθφςεη 
ηε ζχκβαζε κίζζσζεο ηεο ρεκηθήο ηνπαιέηαο, αθνχ ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηνλ αλάδνρν 
δέθα (10) εκέξεο λσξίηεξα.  
           
    
 ΑΡΘΡΟ 3ο  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηνχληαη: 
1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Δάλ ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, πξέπεη απηή 
λα είλαη κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.    

2. Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΔΛΟΣ 1801:2008 / 
OHSAS 18001: 2007. 

3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, φηη απνδέρεηαη ξεηά θαη 
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο εάλ αλαθέξεη 
ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη.  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνχλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η πξνζθνξά πνπ ζα δνζεί απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ζα αλαιχεηαη σο 
εμήο: 

1. Κφζηνο κίζζσζεο (ρσξίο ΦΠΑ) αλά κήλα. ην θφζηνο κίζζσζεο ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ηεο ρεκηθήο ηνπαιέηαο.   

2. πληειεζηήο επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ ΦΠΑ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

Ο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε κίζζσζε ηεο ρεκηθήο ηνπαιέηαο, 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
Α) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 
Β) Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 
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Γ) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη λα πηζηνπνηείηαη ην αζθνχκελν 
επάγγεικα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ 
δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία καο πξηλ απφ ηε ιήμε απηψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
             Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ 
εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε ζεψξεζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Διεγθηηθνχ 
πλεδξίνπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Σνλ αλάδνρν ζα βαξχλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Φφξνο 8%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζχκβαζε ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απφ 
εληαίνπο δηαγσληζκνχο ε ζχκβαζε ζα πάςεη λα ηζρχεη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο  

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
1.107,00  επξψ  ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

1. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 
60/2007, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Ν. 4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπο. 

2. Σν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 

                                                                                                                                                   
 

       Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 

        
        ΙΙΓΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ 

 

16PROC004316822 2016-04-28

ΑΔΑ: 6Β62469Η27-3Μ3



 

5

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΗΜΙΚΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 
 
 
 
Α. ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα Ννζνθνκείν, πνπ έρεη λα θάλεη ηφζν κε ηε Γεκφζηα Τγεία, 
φζν θαη κε ηελ πνιηηηζκέλε εηθφλα ηεο πφιεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξνί απζηεξά 
θξηηήξηα πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, επάξθεηαο εμνπιηζκνχ, εκπεηξίαο θαη 
δπλαηφηεηαο άκεζεο επέκβαζεο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε 
νηαζδήπνηε εξγαζίαο ζε ππεξγνιάβνπο. Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα 
ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο 
θαη γηα ηελ παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ. Οη εξγαζίεο 
ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πάληνηε 
ε πγεία θαη  ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
ησλ ηξίησλ. 
                                     
Β. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΥΗΜΙΚΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΥΗΜΙΚΗ ΣΟΤΑΛΔΣΑ 

ΓΙΑΣΑΔΙ 
(Διάρηζηε -  
Μέγηζηε 
Δμσηεξηθέο) 
 
 

    Πιάηνο        Υ        Μήθνο          Υ      Ύςνο 
 
1,10-1,20 κ.     Υ    1,10-1,20 κ.     Υ   2,00-2,30 κ. 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
ΣΟΤΑΛΔΣΑ 
 

Να πεξηιακβάλεη κία ιεθάλε επξσπατθνχ ηχπνπ θαη λα κελ 
απαηηνχληαη ζηαζεξέο ππνδνκέο (παξνρή λεξνχ, απνρέηεπζε). Να 
δηαζέηεη ζχζηεµα πιχζεο θαη θαζαξηζµνχ ηνπ ρξήζηε ή ληπηήξα µε 
βξχζε θαη λεξφ (ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο πιχζεο γηα ηνλ  
ρξήζηε, λα είλαη ζε λεξφ 50 lit θαη΄ ειάρηζην.  

ΤΛΙΚΟ 
ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

Η ρεκηθή ηνπαιέηα ζα πξέπεη λα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε 
απφ πιηθά άθιεθηα θαη αλζεθηηθά ζε πςειέο - ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, 
ζε θαθψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο (Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο). 

ΥΡΧΜΑ 
 

Απνδεθηά ρξψκαηα: πξάζηλν ή ζπλδπαζκφο απηνχ 

ΚΑΜΠΙΝΑ 
 

Σν εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 
πιηθά κε πνξψδε, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν γξήγνξνο θαζαξηζκφο 
θαη ε απνιχκαλζε. Σν δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 
απφ  αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ. ηεγαλή απφ βξνρή, επαξθψο αεξηδφκελε, 
κε θαιπκκέλα αλνίγκαηα θαη γαιαθηψδε νξνθή γηα επαξθή θσηηζκφ 
κε θπζηθφ ηξφπν. 

ΠΟΡΣΑ 
ΔΙΟΓΟΤ 
 

Άλνηγκα πφξηαο εηζφδνπ θαηά ειάρηζην 90 κνίξεο, κε ειαηήξηα 
απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο, δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο απφ κέζα θαη ζε 
πεξίπησζε αλάγθεο λα αλνίγεη απφ έμσ. Να θέξεη έλδεημε 
θαηεηιεκκέλε.  

ΛΔΚΑΝΗ 
 

Αλνηθηνχ ηχπνπ, ρσξίο θαλέλα απαηηνχκελν ρεηξηζκφ απφ ηνλ 
ρξήζηε, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πξφσξε απελεξγνπνίεζή ηεο 
απφ θαθφ ρεηξηζκφ ή βαλδαιηζκφ ή ηε ξίςε αληηθεηκέλσλ ζηε ιεθάλε 
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θαη λα αμηνπνηείηαη πιήξσο ε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεμακελήο γηα ηελ 
επίηεπμε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ ρξήζεσλ. 

ΓΔΞΑΜΔΝΗ 
ΛΤΜΑΣΧΝ 

Υσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 230 lit, κε ηνπιάρηζηνλ έλα αεξαγσγφ γηα 
ηελ απνθπγή νζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο. 

ΛΟΙΠΟ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

-Βάζε ραξηηνχ πγείαο 
-Καζξέπηεο 

ΒΑΡΟ  Άλσ ησλ εθαηφ (100) θηιψλ, νχησο ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη απφ 
αλαηξνπή ιφγσ αλέκσλ.  

Δπίζεο, ε ρεµηθή ηνπαιέηα ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο, άλεζεο 
θαη εμππεξέηεζεο ηεο αηνµηθήο πγηεηλήο, νη επηθάλεηεο λα απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 
βαθηεξίσλ θαη ηε δεκηνπξγία θηλδχλνπ κφιπλζεο ζηνπο ρξήζηεο.  
 
Γ. ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Η ηνπαιέηα ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη δχν (2) θνξέο εβδνκαδηαίσο θαη ν αλάδνρνο 
λα αλαλεψλεη πάληα ην ραξηί πγείαο ζηελ εηδηθή βάζε.  
 
Γ.  ΜΔΘΟΓΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ  

1. Δθθέλσζε ηεο δεμακελήο απνβιήησλ θαη κεηαθνξά ηνπο ζην Κέληξν 
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. 

2. Δθνδηαζκφο ηεο δεμακελήο κε θαζαξφ λεξφ θαη πιήξσζε κε Οηθνινγηθά 
απνιπκαληηθά κέζα γηα ηε βηνδηάζπαζε ησλ ιπκάησλ θαη ηελ απνθπγή νζκψλ. Ο 
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δειψζεη, ην µέγηζην ρξφλν αληηθαηάζηαζεο ηνπ 
απνιπκαληηθνχ πγξνχ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  απνιπκαληηθνχ πγξνχ ρξήζεο (φξην 
βξαζµνχ, PH, εµθάληζε, ρξψµα, νζµή, ρξφλν δηάξθεηαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζε 
εµέξεο θιπ, θαζψο θαη ηε δνζνινγία ρξήζεο ηνπ). 

3. Γεληθφ θαζαξηζκφ κέζα ζηελ θακπίλα κε λεξφ ππφ πίεζε 
4. Γεληθφ θαζαξηζκφ κε λεξφ ππφ πίεζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. 
5. Αλαπιήξσζε ραξηηνχ πγείαο. 
6. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 

 
Καηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα θαζαξίδεηαη θαη ζα απνιπκαίλεηαη ε δεμακελή απνβιήησλ 

θαη φινο ν ρψξνο ηεο ηνπαιέηαο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηέιεηα 
απνκάθξπλζε φισλ ησλ ξχπσλ απφ ηε ιεθάλε, ηε δεμακελή απνβιήησλ θαη γεληθφηεξα 
απφ φιν ην ρψξν ηεο θακπίλαο. Σν απνιπκαληηθφ πγξφ ζα πξέπεη λα είλαη βηνινγηθά 
απνδεθηφ θαη λα πεξηέρεη εηδηθά ζπζηαηηθά θαηά ησλ δπζάξεζησλ νζµψλ, λα δηαζέηεη 
ρξψµα ψζηε λα µελ είλαη εµθαλή ηα απφβιεηα, λα αληέρεη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 
γεληθά λα είλαη αζθαιέο γηα ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ.  

Η κεηαθνξά ηεο ρεκηθήο ηνπαιέηαο ζα γίλεηαη κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ αλαδφρνπ, 
ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο γηα ηε κεηαθνξά. Σα κεηαθνξηθά κέζα ζα δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ 
γηα άκεζε επέκβαζε. 

Φζνξά πνπ ηπρφλ δηαπηζηψλεηαη ζηελ ηνπαιέηα, απφ ζπλήζε ρξήζε, ζα πξέπεη λα 
απνθαζίζηαληαη άκεζα. 

 Η δηαρείξηζε ησλ ζπιιεγνκέλσλ απνβιήησλ (ιχκαηα), ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 
πεξηβαιινληηθά νξζφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Διιεληθή θαη Δπξσπατθή 
Ννκνζεζία.  

Η ρεκηθή ηνπαιέηα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα. Η ζπγθέληξσζε ησλ 
ιπκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηε δεμακελή, φπνπ ζα  έρεη ηνπνζεηεζεί ην ρεκηθφ πγξφ, 
ην νπνίν ζα είλαη ππνρξεσηηθά βηνδηαζπψκελν. 
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Δ. ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
1. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΔΛΟΣ 
1801:2008 / OHSAS 18001: 2007. 
2. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην, πνπ λα πηζηνπνηεί ην 
αζθνχκελν επάγγεικα. 
3. Να δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 
Ο ΤΝΣΑΚΣΗ 

 
 

ΔΡΜΠΟ ΑΘΑΝΑΙΟ 
Δπόπτης Γημ. Τγείας 
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