
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
1.     Παράδοση – παραλαβή 
 
-Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του Νοσοκομείου εντός 
24 ωρών από της παραγγελίας και να τον επιστρέψει σ’ αυτό καθαρό, καλά σιδερωμένο και στεγνό. 
 
-Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού, πρέπει να συνυπογράφεται εις διπλούν το 
συνοδευτικό δελτίο αποστολής των προς μεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου ιματισμού από 
αντιπρόσωπο του εργολάβου και αρμόδιο υπάλληλο της ιματιοθήκης του Νοσοκομείου και το ένα 
στέλεχος θα παραμένει στο Νοσοκομείο. Τα είδη θα περιγράφονται όπως και στη σύμβαση που θα 
υπογραφεί . 
 
-Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με έξοδά του και δικά του 
μεταφορικά μέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα. 
 
-Η μεταφορά του ακαθάρτου ιματισμού θα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα 
παραδίδει τον καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο. 
 
-Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί ενήμερο το Νοσοκομείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα αυτοκίνητα 
που θα το εξυπηρετούν. 
 
-Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απροφάσιστα ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε 
δύο εργάσιμες ημέρες χωρισμένα σε είδη όπως αναφέρονται στη διακήρυξη και συσκευασμένα σε 
σάκους καθαρούς. 
 
-Επίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 
ώρα 07:00 έως 10:00 στην ιματιοθήκη του Νοσοκομείου. 
 
-Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που 
θα υπογραφεί . 
 
-Η παράδοση των ειδών που θα επιστρέφονται από τον εργολάβο πλυμένα θα γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής του Νοσοκομείου που θα είναι πλαισιωμένη από υπάλληλο της ιματιοθήκης και θα 
υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής τους. Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος ιματισμού 
η επιτροπή παραλαβής, διαπιστώνει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί η σιδερωθεί ή στεγνωθεί 
καλά, θα τα επιστρέφει στον εργολάβο με πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του πλυσίματος, 
σιδερώματος ή στεγνώματος. 
 
-Στην περίπτωση αυτή, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, 
σιδερωμένα και στεγνωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. 
 
-Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο, πρέπει να φέρουν βεβαίωση από 
αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της 
απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου. 
 
-Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο η ζημία του ρουχισμού του Νοσοκομείου και 
υποχρεούται χωρίς καμία αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισμού που έχασε η κατέστρεψε. 
Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και απόφαση του Δ.Σ  του Νοσοκομείου. 

 

2. Είδος απορρυπαντικού 
 
-Ο καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως 
υγιεινό καθαρισμό.  Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο Νοσοκομείο (μη 



 

επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, 
κ.λ.π.), ο εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό. 
 
-Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον εργολάβο οιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την  πλύση 
που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό. 
 
-Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα 
πλυντήρια του εργολάβου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο 
της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί . 
 
-Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής πλυσίματος και 
σιδερώματος. 
 

3. Κτιριακή υποδομή – διαρρύθμιση – λειτουργικότητα πλυντηρίων 
 
-Από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να αποτελείται από τρεις (3) 
ζώνες. 
Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθμιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η διαλογή 
και αποθήκευση του ακαθάρτου ιματισμού όπως π.χ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (χωριστά το 
καθένα), των Ξενοδοχειακών Συγκροτημάτων κ.ο.κ. 
 
-Αυτή η ζώνη κατ’ ανάγκη πρέπει να χωρίζεται από το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότημα με διάδρομο, 
για να μην επιβαρύνει τον ιματισμό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας της πλύσης του με 
μικροβιακή χλωρίδα. 
 
-Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού (πλυντήρια – 
στεγνωτήρια – ατμοκλιβάνους). 
 
-Η τρίτη ζώνη πρέπει να επικοινωνεί με τη δεύτερη με πάσο και να οδηγεί στις εγκαταστάσεις των 
σιδερωτηρίων – καθαρή ζώνη.   
 
-Oλα τα τμήματα του πλυντηρίου πρέπει να αερίζονται πολύ καλά με τουλάχιστον 10 αλλαγές την 
ώρα και θα πρέπει να λειτουργεί εγκατάσταση μηχανισμού αναρρόφησης της σκόνης. 
 
-Το δάπεδο του χώρου να είναι κατασκευασμένο από λείο, αδιαπότιστο, αντιολισθητικό, ανθεκτικό 
υλικό, ώστε να διευκολύνεται η καθαριότητα και η απολύμανση. 

 
-Το πλύσιμο, το στέγνωμα και το σιδέρωμα του ιματισμού πρέπει να γίνεται με μηχανήματα 
κατάλληλα, ώστε να μη δημιουργούνται φθορές στον ιματισμό.  
 
-Ο εξοπλισμός–πάγκοι τοποθέτησης καθαρού ιματισμού πρέπει να μην έχουν φθορές έτσι ώστε 
να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της πλύσης. 
 

4. Τρόπος πλύσης ακαθάρτου ιματισμού  
 

-Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάμιξη ιματισμού του Νοσοκομείου μας με 
ιματισμό άλλου Νοσοκομείου ή χώρου εστίασης ή οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί ο ανάδοχος. 
 
-Οι στολές εργασίας του προσωπικού επίσης να πλένονται σε χωριστή πλύση και καλό είναι να 
πλένονται στην αρχή της ημέρας. 
 

- Ο ιματισμός του χειρουργείου να πλένεται σε χωριστή πλύση. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε 
άλλο είδος ιματισμού με βαρύ φορτίο ρύπων. Αμέσως μετά ο ιματισμός των ειδικών τμημάτων 
(Χειρουργείου - Μ.Ε.Θ., κ.λ.π.) πρέπει επιπλέον να  αποστειρώνεται σε ατμό 170ο -180οC έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται η καταστροφή των μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των σπορογόνων μικροβίων. Η 
αποστείρωση γίνεται μετά το πλύσιμο και αφού προηγηθεί έλεγχος καταλληλότητας (φθορές κλπ). 
 



 

-Αρχικά γίνεται πρόπλυση του ιματισμού με χλιαρό ή κρύο νερό, ώστε κατά τη διάρκεια του μηχανικού 
καθαρισμού να επιτυγχάνεται διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες, μηχανική απομάκρυνση 
των ξένων ουσιών συμπεριλαμβανομένων και των μικροβίων.  
Τα απορρυπαντικά συντελούν στην απομάκρυνση ορατής βρωμιάς και μικροβίων, ενώ η χρήση 
χλωρίου μειώνει περαιτέρω την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στον ιματισμό. 
 

- Η θερμοκρασία κύριας πλύσης πρέπει να είναι πάνω από 70οC για 25 λεπτά τουλάχιστον.  Ο 

συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ’ αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή 
των βλαπτικών μορφών των μικροβίων.  Επίσης η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 90ο C διότι καταστρέφει τον ιματισμό.  Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε αποστειρώνονται. 
 
-Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου τα δε απορρυπαντικά να είναι μαλακοί 
σάπωνες και εγκεκριμένα από το Υπουργείο. 
 
-Σαν τελευταία ενέργεια στο κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ενός ήπιου όξινου παράγοντα 
που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του σαπουνιού και του απορρυπαντικού. Αυτή η μεταβολή του 
pH από το 12 στο 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού 
του δέρματος 
 
- Μετά την πλύση πρέπει γίνεται έλεγχος - αξιολόγηση του αποτελέσματος της πλύσης και όταν 
διαπιστώνονται προβλήματα, δηλ. παραμονή λεκέδων, ρύπων ή/και παρουσία ξένων σωμάτων να 
επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.  
 
-Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τμήμα σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή 
με  κυλιόμενους ιμάντες. 
  

 5. Σιδερωτήρια 
 
-Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή με ειδικούς 
τροχήλατους καθαρούς κάδους. 
 
-Επίσης υποχρεωτική είναι η εγκατάσταση μηχανισμού  αναρρόφησης της απελευθερουμένης 
σκόνης. 
 
-Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του λεκιασμένου (που δεν καθάρισε με την 
επαναληπτική πλύση) και του κατεστραμμένου (σκισμένου) ιματισμού και επιστροφής του στο 
Νοσοκομείο σε ξεχωριστή συσκευασία με ανάλογη σήμανση. 
 
-Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι 
η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα 
περισσότερο το μικροβιακό φορτίο. 
 
-Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξή του δημιουργεί 
αύξηση της υγρασίας. 
 
-Η τελική συσκευασία γίνεται με selofan και η αναμονή σε ειδικά dexion μέχρι της μεταφοράς του στο 
Νοσοκομείο. 
 
 
 6.   Οργάνωση 
 
-Το προσωπικό κάθε ζώνης δεν πρέπει να αναμειγνύεται στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα στις 
άλλες ζώνες και υποχρεωτικά πρέπει να φέρει ειδική φόρμα και γάντια εργασίας, βάσει των 
υγειονομικών διατάξεων. Επίσης πρέπει να τηρούνται ειδικά βιβλιάρια υγείας προς επίδειξη σε κάθε 
έλεγχο ή μετά από αναζήτηση τους από την επιτροπή. 
 
-Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής  θα γίνονται καθημερινά (07:00-10:00). 
 



 

-Σε περίπτωση αργιών απαιτείται άμεση επικοινωνία με την ιματιοθήκη του Νοσοκομείου για τον 
καθορισμό της εύρυθμης λειτουργίας. 
 
-Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται από την ιματιοθήκη του Νοσοκομείου. 
 
-Η παράδοση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται μέχρι την ιματιοθήκη του Νοσοκομείου με ευθύνη και 
προσωπικό του εργολάβου. 
 
-Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος και 
προστασίας προσωπικού (ISO 9001, 18001, 14001). 
 
-Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται να 
μεταβεί στους χώρους των πλυντηρίων για επιτόπιο έλεγχο τήρησης τεχνικών προδιαγραφών. 
 
-Εργολάβος που δεν διαθέτει παρόμοιο με τον περιγραφόμενο  χώρο στις εγκαταστάσεις του, οφείλει 
να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σημεία αποκλίσεως, οπότε και θα εκτιμηθεί αυτή αναλόγως 
τόσο από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού όσο και από το Δ.Σ του Νοσοκομείου. 
 
 
 

 
Α/Α 

                      
ΕΙΔΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ  
ΦΠΑ 

1 Σεντόνια  άσπρα  79000 0,27 21330,00 5119,2 26.449,20 
2 Σεντόνια σιέλ  19500 0,26 5070,00 1216,8 6.286,80 
3 Σεντονάκια νεογνών   1200 0,24 288,00 69,12 357,12 
4 Μαξιλαροθήκες 

άσπρες  35000 0,21 7350,00 1764 9.114,00 
5 Μαξιλαροθήκες σιέλ 12000 0,2 2400,00 576 2.976,00 
6 Υποσέντονα  7000 0,25 1750,00 420 2.170,00 
7 Πετσέτες  18000 0,2 3600,00 864 4.464,00 

8  Κουβέρτες 
βαμβακερές   18000 0,8 14400,00 3456 17.856,00 

9 Κουβέρτες μάλλινες  4500 0,8 3600,00 864 4.464,00 
10 Σάκοι ακάθαρτου 

ιματισμού   12000 0,25 3000,00 720 3.720,00 
11 Σεντόνια χειρουργείου  37000 0,27 9990,00 2397,6 12.387,60 
12 Τετράγωνα 

χειρουργείου  67000 0,24 16080,00 3859,2 19.939,20 
13 Μπλούζες 

χειρουργείου  19000 0,4 7600,00 1824 9.424,00 
14 Σακάκια πράσινα 

(Χειρουργείου )  12000 0,45 5400,00 1296 6.696,00 
15 Παντελόνια πράσινα ( 

Χειρουργείου )  12000 0,3 3600,00 864 4.464,00 
16 Σακάκια σιέλ (ΜΕΘ –

Αναισθ κ.λ.π)  15000 0,45 6750,00 1620 8.370,00 
17 Παντελόνια σιέλ (ΜΕΘ 

–Αναισθ κ.λ.π) 15000 0,3 4500,00 1080 5.580,00 
18 Μπλούζες Ιατρικές  5000 0,8 4000,00 960 4.960,00 
19 Σακάκια (Μαγείρων –

Τραυματ Νοσηλ) 4500 0,5 2250,00 540 2.790,00 
20 Παντελόνια (Μαγείρων 

–Τραυματ Νοσηλ)  4500 0,5 2250,00 540 2.790,00 
21 Ποδιές μαγείρων –

τραπεζοκόμων  300 0,3 90,00 21,6 111,60 
22 Κουρτίνες  700 0,9 630,00 151,2 781,20 
23 Τραπεζομάντηλα  960 0,2 192,00 46,08 238,08 
24 Μαξιλάρια  1240 0,23 285,20 68,448 353,65 



 

25 Στρωματοθήκες   60 0,3 18,00 4,32 22,32 
26 Διάφορα (Νυχτικά –

πυζάμες κ.λ.π)  3000 0,4 1200,00 288 1.488,00 
27 Τετράγωνα 

διπλογαζωμένα  5500 0,3 1650,00 396 2.046,00 
28 Ποδονάρια  2500 0,3 750,00 180 930,00 
29 Πετσετάκια  15000 0,17 2550,00 612 3.162,00 
30 Παραβαν  120 0,4 48,00 11,52 59,52 
31 Τετράγωνα σιέλ  480 0,3 144,00 34,56 178,56 
32 Μπλούζεςς χειρ σιέλ  600 0,5 300,00 72 372,00 

 
 
 

 
 

 
 


