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Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο -πιινγή Πξνζθνξώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ  «Δληνκνθηνλίαο – Μπνθηνλίαο θαη απνιπκάλζεσλ 

όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ» γηα έλα (01) έηνο, κε δηθαίσκα ηξίκελεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.350,00 € 

πιένλ ΦΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηξίκελεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο) θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 

 

Έσονηαρ ςπότη ηιρ διαηάξειρ, όπυρ έσοςν ηποποποιηθεί και ιζσύοςν:   
 

1. ηνπ Ν. 4727/2020 «Χεθηαθή Γηαθπβέξλεζε-Ζιεθηξνληθέο Υπεξεζίεο», 

2. ηνπ Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 ληα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ επλντθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (EE) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

3.  ηνπ Ν.4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/EE θαη 

2014/25/ΔΔ)», ηδίσο κεηά ην Ν. 4782/2021, 

4. ηνπ Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

5. ηνπ Ν.4254/2014 (Α' 85) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

6. ηνπ Ν.4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, Σπγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Υπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα-

Τξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α'161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 απηνχ, 

7. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

8. ηνπ Ν.4144/2013 (Α' 88) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο», 

9. ηνπ Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2013-2016-Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο Σηξαηεγηθήο 2013-2016», 

10. ηνπ Ν.4052/2012 (Α' 41) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείσλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Σρεδίσλ Σπκβάζεσλ Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Τακείνπ 

Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (Δ.Τ.Φ.Σ.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Σρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ 

Σπλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο επλντθήο νηθνλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

11. ηνπ Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 

2012-2015», 

12. ηνπ Ν. 4025/2011 (Α' 228) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ.Σ.Υ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

13. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην 
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14. βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» πεξί 

ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, 

15. ηνπ Ν.3959/2011 (Α'93) «Πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», 

16. ηνπ Ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

17. ηνπ Ν.3868/2010(Α' 129) «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο», 

18. ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Δπνπηεία Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, Σχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, 

νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», 

19. ηνπ Ν.3863/2010 (Α'115) «Νέν Αζθαιηζηηθφ Σχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ηδίσο ζχκθσλα κε ην 

Ν.4387/2016), 

20. ηνπ Ν.3861/2010 (Α' 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

21. ηνπ Ν.3846/2010 (Α' 66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

22. ηνπ Ν.3580/2007 (Α' 134) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Υπνπξγείν Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ηδίσο ζχκθσλα κε ην Ν.4472/2017), 

23. ηνπ Ν. 3414/2005 (Α' 279) «Τξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 "Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ" (ΦΔΚ 30/Α /14.2.2005)», 

24. ηνπ Ν.3329/2005 (Α' 81) «Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

25. ηνπ Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

26. ηνπ Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

27. ηνπ Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Σπγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα» ζπλδπαζηηθψο πξνο ην Ν. 4481/2017 (Α' 

100) «Σπιινγηθή δηαρείξηζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ» θαη ην Ν.4212/2013 (Α' 257) «Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/77/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Σεπηεκβξίνπ 2011 θαη ηεο Οδεγίαο 2012/28/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 ζην ειιεληθφ δίθαην θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.2121/1993 «Πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία, ζπγγεληθά δηθαηψκαηα θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα», 

28. ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ), 

29. ηνπ Π.Γ.80/2016 (Α' 145)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», 

30. ηνπ Π.Γ.28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» θαη 

31. ηνπ ΝΓ 496/1974 (Α' 204) «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» 

32. ηος ν. 2955/2001 «Ππομήθειερ Νοζοκομείυν και λοιπών μονάδυν ςγείαρ ηυν ΠεΣΥ και άλλερ διαηάξειρ» (ΦΕΚ Α256/2.11.2001) 

33. ηος Ν. 3918/2011 «Διαθπυηικέρ αλλαγέρ ζηο ζύζηημα Υγείαρ  κι άλλερ διαηάξειρ» 

34. ηος Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28.02.2013) Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο, όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 

73 ηος Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.04.2013) 

35. ηος Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/η.Α/95 «Ππομήθειερ ηος Δημοζίος Τομέα και πςθμίζειρ ζςναθών θεμάηυν» 

36. ηος Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Πεπί Δημοζίος Λογιζηικού Ελέγσος ηυν δαπανών ηος Κπάηοςρ και άλλερ διαηάξειρ» 

37. ηην εν γένει ιζσύοςζα νομοθεζία πεπί ππομηθειών ΝΠΓΓ  

    & Σηο απνθάζεηο: 

- Σελ αξηζκ. 1584 / 18-04-2022 απόθαζε δέζκεπζεο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΑΓΑ: 6ΓΛΚ46904Ν-ΜΙΠ  (ΚΑΔ): 0899 

- Σελ αξηζκ. 1487 / 11-04-2022 απόθαζε Πξνέδξνπ έγθξηζεο δηελέξγεηαο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ «Δληνκνθηνλίαο – Μπνθηνλίαο θαη απνιπκάλζεσλ όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ» γηα έλα (01) έηνο, κε δηθαίσκα ηξίκελεο 

κνλνκεξνύο παξάηαζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.350,00 € πιένλ ΦΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηξίκελεο κνλνκεξνύο 

παξάηαζεο). 

 

Σν Ννζνθνκείν Γ.Ν.Α «Η ΔΛΠΙ» 
 

πξνζθαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

«Δληνκνθηνλίαο – Μπνθηνλίαο θαη απνιπκάλζεσλ όισλ ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ» γηα έλα (01) έηνο, κε δηθαίσκα ηξίκελεο κνλνκεξνύο 
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παξάηαζεο, πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.350,00 € πιένλ ΦΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηξίκελεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο), θαη κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο πνζνχ 1.350,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ «Δληνκνθηνλίαο – Μπνθηνλίαο θαη απνιπκάλζεσλ φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ» γηα έλα (01) 

έηνο, κε δηθαίσκα ηξίκελεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.350,00 € πιένλ ΦΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηξίκελεο 

κνλνκεξνχο παξάηαζεο). 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ «1.350,00» € πιένλ ηνπ ΦΠΑ, (24%) ή «1.674,00» € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  Η 

δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ (Κ.Α.Δ) 0899 ζρεηηθήο πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ  έηνπο 2022. 

 

ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα ην αξγφηεξν έσο ηελ αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο, είηε λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή ηδησηηθφ 

ηαρπδξνκείν (courier), ζην πξσηφθνιιν  ηνπ  Ννζνθνκείνπ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ». 

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο άλσ ηξφπνπο θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε κε ηελ απαξαίηεηε 

φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, σο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, 

είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η πξφζθιεζε αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ ηελ 20ε-04-2022 , ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΙΑΤΓΔΙΑ ηελ 20ε-04-2022 , θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ 

20ε-04-2022. 

           
        

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (άξζξα 73, 74 & 75 Ν4412/2016) 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινοηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ), 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ» ,ΓΗΜΗΣΑΝΑ  7 ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ,ΣΚ 11522 , ΣΟ 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ   

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ηκεξνκελία: 09 Μαΐνπ 2022  

Ηκέξα: Γεπηέξα 

Ώξα: 14.00 κ.κ  

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία: 10 Μαΐνπ 2022  

Ηκέξα: Σξίηε 

Ώξα: 11.30 π.κ  

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΧΝ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ «ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ – ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΧΝ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ» ΓΙΑ ΔΝΑ (01) 

ΔΣΟ, ΜΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΡΙΜΗΝΗ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 90670000-4 
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γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 

5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη θνηλνπξαμίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε 

ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε 

έλα απφ ηα αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" λα κνλνγξάθεηαη απφ 

ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε. 

Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα ζε επηκέξνπο θαθέινπο πνπ ηίζεηαη 

κέζα ζηνλ εληαίν θάθειν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1.  ηνλ ηίηιν ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 

2.2.  Η πεξηγξαθή ηεο απαηηνχκελεο ππεξεζίαο 

2.3.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξφζθιεζε θαη ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

2.4.  Η εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.5.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

2.6.  Η έλδεημε ζε εκθαλέο ζεκείν «Πξνζνρή λα κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή Τπεξεζία ή ην πξσηφθνιιν»  

Δπηζεκαίλεηαη όηη : Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη  δχν (2) επηκέξνπο αλεμάξηεηνπο  ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο κε ηελ έλδεημε σο εμήο : 

α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» θαη (β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε  «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

3. ηνλ (ππφ)  θάθειν  κε ηελ έλδεημε « Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη :   

3.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:  

3.1.1 Τπεύζπλε Γήισζε (φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ74/Α/26.03.2014) θαη ηνπ Ν. 1599/1986) ζηελ 

νπνία αλαιπηηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη απφ ην ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα φηη:  

- κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4β ηνπ άξζξνπ 

73 θαη ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 74 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ή ΝΠΓΓ,  

- ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο  

- απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

- ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,  

- ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,  

- ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,  

- παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ,  

- ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  

- ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ 

λ. 4412/2016,  

- δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο εθφζνλ επηιεγεί, 
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- ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη 

- θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Δθηνπαξαζίησλ. 

- Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο-δηεζλέο πξφηππν ISO 14001. 

- Πηζηνπνηεκέλε πξνυπεξεζία ζε δχν-ηξία (2-3) ηνπιάρηζηνλ Ννζνθνκεία-Μνλάδεο Τγείαο. 

ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ε ππνγξαθή ηεο σο άλσ ππεχζπλεο δήισζεο απαηηείηαη απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

εκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ δειψζεηο θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ [παξ. 3 αξ.3 Ν. 4250/26.03.2014 (ΦΔΚ 74/Α/26.03.2014)] 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ κεηνδφηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

3.2. Σερληθή πξνζθνξά: Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», κε 

ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ Δλφηεηα « Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξνχζαο θαη ζα πεξηιακβάλεη : 

- θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο, ήηνη ην θχιιν ζπζρεηηζκνχ ηεο πξνζθνξάο πξνο ηεο 

απαηηήζεηο ηεο πξφζθιεζεο  φπνπ ζα δίδνληαη απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία  ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο 

- φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά/πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ σο άλσ ζπκκφξθσζε κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο  

- ππεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο « Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο –Απαηηήζεηο» ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξνχζαο 

4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά: Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε 

ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε κε ΦΠΑ φπσο 

απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.  

4.1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,  αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε επξώ ζχκθσλα κε ην 

ππφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ . 

4.2. Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€). ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 

ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο ηνπ ΦΠΑ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ κε ην 

νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ην ΦΠΑ . ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ  Τπεξεζία.  

ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο νθείιεη θάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζηελ πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ή έλσζεο πξνζψπσλ ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ λα 

θαηαζέζεη ηελ αληίζηνηρε ζειίδα θαηαρψξεζεο κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ  ηεο ΔΠΤ (εθφζνλ ππάξρεη) ηεο 

ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο πξηλ ην δηαγσληζκφ ή αιιηψο λα ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ε ππεξεζία θαηαρσξεκέλε ζην παξαηεξεηήξην 

ηηκψλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (κε πνηλή απφξξηςεο).  

4.3. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή (κεληαίν θφζηνο)  γηα θάζε ππεξεζία θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε  

Δπξψ.  

4.4. Οη  πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή απηψλ. 

4.5. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην 

παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ απφ ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο φπνπ ηαπηνπνηνχληαη. 

4.6. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζα απαηηείηαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα δψζεη έγγξαθεο εμεγήζεηο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 88-89 ηνπ λ. 4412/2016. 

4.7. Η Τπεξεζία δχλαηαη λα αμηψλεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο θη ηειεπηαίνη ππνρξενχληαη 

ζηελ παξνρή απηψλ.   

5. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή 

επίζεκα ή λφκηκα κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε 
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κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά 

θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη 

ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ Ν.1497/1984 (Α' 188). 

6. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα 

επηηξέπνληαη εθφζνλ απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. 

7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

8. Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

ππνβάιιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο 

αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, 

δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (Α'74) θαη 

κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή 

κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Νφκν, ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν κε ηε δηεπθξίληζε ή 

ζπκπιήξσζε αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

9. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (άξζξα 1 θαη 3). 

10.  Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηθαηνχκελνη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ ηα ππφ πξνκήζεηα είδε, ζα ιάβνπλ γλψζε 

θαηφπηλ ξαληεβνχ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φπνπ ζα νξηζηεί ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα (12) κήλεο , από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Πξνζθνξά 

πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, 

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην 

απνδερζεί. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν ζπκκεηέρσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ 

ππφςε. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 

επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Όπσο ζην άξζξν 86, παξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία, ζε έλα ζηάδην, ζε κία ζπλεδξίαζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, σο εμήο: 

Θα ιάβεη ρψξα ε απνζθξάγηζε ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζθξαγηζηνχλ νη επηκέξνπο δχν (ππν) θάθεινη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο-ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.   

Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζηεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

πγθεθξηκέλα: 

1. Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο απηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο/ειέγρνπ απηψλ 

2. Καηφπηλ, ιακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηνπ 

ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

3. Λακβάλεη ρψξα ε αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έγηλαλ απνδεθηνί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλεη ρψξα ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ κεηνδνηψλ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
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Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί κε email ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλάδνρν») λα ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ (5) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηνπ email ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά 

- απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 

απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

- πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο, 

- πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ ηακείσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο θαη'εθαξκνγή ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016  

- πηζηνπνηεηηθό ΓΔΜΗ πεξί εθπξνζψπεζεο θαη αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, ζπγθξφηεζεο Γ ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε ΑΔ θιπ 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

- Τπεύζπλε Γήισζε φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ 

ζεζπίζεη κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ρ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Δθηνπαξαζίησλ. 

- Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο-δηεζλέο πξφηππν ISO 14001. 

- Πηζηνπνηεκέλε πξνυπεξεζία ζε δχν-ηξία (2-3) ηνπιάρηζηνλ Ννζνθνκεία-Μνλάδεο Τγείαο. 

- Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ 

εθπξνζψπεζεο. 

πγθεθξηκέλα: 

Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.)ε Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): 

- χζηαζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ (φπσο ΦΔΚ ή Βεβαίσζε/Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ) 

- Δθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο (φπσο ΦΔΚ ή Βεβαίσζε/Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ) 

- Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  

Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο(Ο.Δ ε Δ.Δ ή Ι.Κ.Δ): 

- Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, 

θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

- Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην 

δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα 

κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε 

πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ ν 

αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α' 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ηελ νπνία 

δεζκεύεηαη λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά απηά εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 103 – 105 ηνπ Ν. 4412/2016 θη ελ 

γέλεη ζην Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε δέθα πέληε (15)  εκέξεο  απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

ΑΔΑ: 6Π9546904Ν-ΧΕ5
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ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ κε έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο εληφο δχν  (02) κελψλ  Χο πξνο 

ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο, πνπ παξαθξαηνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηνπ 

εληάικαηνο πιεξσκήο θαη απνδίλνληαη αξκνδίσο. 

Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο : 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη  θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, 

εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξνχζα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 

2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Η αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016,. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε 

ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κέζσ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο ππνβάιινληαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ηα άξζξα 127, 205 & 205Α ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

 

      H πληάμαζα 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 Ο  Πξόεδξνο  
 
 
 
                                                                                                                                                                        Παλαγηώηεο Υαιβαηζηώηεο  
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                             ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- «ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΑΠΑΙΣΗΔΙ» -ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 
 
 

TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΧΝ 

-     ΜΤΟΚΣΟΝΙΧΝ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΧΝ. 
 

       Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΔΝΣΟΜΧΝ (ΙΠΣΑΜΔΝΧΝ-ΔΡΠΟΝΣΧΝ),ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ 
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΥΧΡΧΝ κε ηελ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ  Δληνκνθηνλίαο-Μπνθηνλίαο-Απνιπκάλζεσλ 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλά 15/ζήκεξν ή ζπρλφηεξα αλ ρξεηαζζεί) κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ θαη κεραληθψλ 
κέζσλ. ε πεξίπησζε άκεζεο αλάγθεο (π.ρ. εκθάληζε εληφκσλ Τγεηνλνκηθήο εκαζίαο ή Σξσθηηθψλ ζε εκέξα εθεκεξίαο), ν αλάδνρνο πξέπεη λα 
έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επέκβαζεο εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο θιήζεο ηνπ. 

 
     Σν αλσηέξσ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρν φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο)ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εθαξκνγή, δει. δχν (2) 
θνξέο ην δεθαπελζήκεξν. 

 Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ εηδψλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ην Ννζνθνκείν. 
 Γξαπηή εθηίκεζε κειέηεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κε ηε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή-απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (π.ρ. 

αξηζκφο θιηλψλ-ηκεκάησλ, ρσξνζέηεζε Ννζνθνκείνπ πιεζίνλ αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θιπ.) πνπ επλννχλ ηελ παξνπζία θαη αλάπηπμε εληφκσλ-
ηξσθηηθψλ ζ΄απηφ. 

 Σνπνζέηεζε δηθηχσλ-παγίδσλ (δνισκαηηθνί ζηαζκνί, παγίδεο εξπφλησλ εληφκσλ θιπ.) ζε θαηάιιεια ζεκεία ζ΄ φιν ην Ννζνθνκείν θαη 
θάηνςε-αξίζκεζε φισλ ησλ αλσηέξσ δηθηχσλ-παγίδσλ. 

 Παξαθνινχζεζε έξγνπ δει., πξηλ θαη κεηά ηηο εθαξκνγέο  κε ςεθαζκνχο ή gel,έιεγρνο-αληηθαηάζηαζε ζθεπαζκάησλ ζηνπο  δνισκαηηθνχο 
ζηαζκνχο θιπ., θαζψο θαη φισλ ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηαθηηθή αλαλέσζε απηψλ. 

 πγθεληξσηηθή  έθζεζε ειέγρνπ εθηνπαξαζίησλ (αλά κήλα),φπνπ ζα αλαθέξνληαη φιεο νη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ εληφκσλ, ησλ 
ηξσθηηθψλ θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα κε ηα αληίζηνηρα αληίδνηα.  
     Η εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Δληνκνθηνλίαο-Μπνθηνλίαο-Απνιπκάλζεσλ εμαξηάηαη απφ: 

o πρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (π.ρ. θαηζαξίδεο ζηα Μαγεηξεία).  
o Δηδηθή ζεκαζία-ηδηαηηεξφηεηα θάζε ρψξνπ (π.ρ. Υεηξνπξγείν). 
o Φάζε αλαπαξαγσγήο ησλ εληφκσλ- ηξσθηηθψλ Τγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (δει. ζπρλφηεξεο εθαξκνγέο θαηά  ηελ άλνημε πνπ 

αλαπαξάγνληαη ηα αλσηέξσ έληνκα). 
Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ Δληνκνθηνλίαο-Μπνθηνλίαο - Απνιπκάλζεσλ, αλαθέξνληαη ζ΄φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ « Η ΔΛΠΙ » (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο), θαζψο θαη ρψξνπο-αξρεία ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο 
παξαθάησ: 

Α)Γηακέξηζκα ηξηψλ (3) δσκαηίσλ πεξίπνπ 80 m ² ζηε πεξηνρή Παγθξάηη. 
Β)Σεηξαψξνθν θηίξην πεξίπνπ 350 m ² ζηε πεξηνρή Γθχδε. 
          Σχλνιν: ηεηξαθφζηα ηξηάληα (430) m ² πεξίπνπ. 
 Οη εθαξκνγέο απεληνκψζεσλ-κπνθηνληψλ-απνιπκάλζεσλ ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη 2-3 θνξέο ην ρξφλν, ή φζν ζπρλά 
απαηηείηαη. 
 

 
                                   ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1. Άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ - ηξσθηηθψλ Τγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 γηα παξνρή Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Δθηνπαξαζίησλ. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο-δηεζλέο πξφηππν ISO 14001. 
5. Πηζηνπνηεκέλε πξνυπεξεζία ζε δχν-ηξία (2-3) ηνπιάρηζηνλ Ννζνθνκεία-Μνλάδεο Τγείαο. 
6. Όιεο νη εθαξκνγέο (π.ρ. ςεθαζκνί, έιεγρνο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θιπ.) ζα δηελεξγνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα 
ππνγξάθεη θαη ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά. 
7. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο γηα βιάβε πξνο ηξίηνπο. 
8. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε είδνπο ηπρφλ αηχρεκα (π.ρ. ρεκηθφ θίλδπλν απφ ηα ζθεπάζκαηα, ηξαπκαηηζκφο απφ 
κεραληθά κέζα θιπ.) θαη γηα φινπο ηνπο  εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο ηνπ. Γηα ηελ απνηξνπή ησλ αηπρεκάησλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα ιακβάλεη φια 
ηα κέηξα Τγηεηλήο, Αζθάιεηαο θαη απηνπξνζηαζίαο γηα ηνλ απνιπκαληή ππάιιειν ηεο εηαηξείαο ηνπ (πξνζηαηεπηηθή θφξκα εξγαζίαο, γάληηα, κάζθα, 
κπφηεο, θα.) 
9. ρνιαζηηθή πεξηγξαθή κεραληθψλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπαζκάησλ. 
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί αποκλειζηικά ζκεςάζμαηα εγκεκπιμένα από ηο Υποςπγείο Γευπγίαρ, άδεηεο ησλ νπνίσλ ζα 
πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν. 
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη δειηίν ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθφ) εθαξκνγήο αλά εθαξκνγή, κεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, πξσηφθνιια 
παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ, θαζψο θαη θαηφςεηο ησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο κε 
επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά έιεγρν θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ θαηαλαιηζθφκελνπ ζθεπάζκαηνο. 
12. Οη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο (ππνγεγξακκέλεο απφ ηελ εηαηξεία), νη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηα αξρεία παξαθνινχζεζεο ησλ 
ζηαζκψλ κπνθηνλίαο θαη εληνκνθηνλίαο, νη άδεηεο ζθεπαζκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγψλ θαη ηα φπνηα ζρφιηα ή ππνδείμεηο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΦΑΚΔΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΝΣΟΜΧΝ & ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ, ηελ επζχλε ελεκέξσζεο θαη αλαλέσζεο 
ηνπ νπνίνπ, ζα έρεη ν αλάδνρνο, κέζσ ηνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα. 
13. Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη δηαθξηηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο, ε θείκελε λνκνζεζία θαη νη ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
14. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε θχζεο έμνδα, δαπάλεο αλαδφρνπ, ηα νπνία, νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν. Ο 
αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά, θνηλσληθά γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

ΑΔΑ: 6Π9546904Ν-ΧΕ5



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο ……………  για την προμήθεια …………………………………………………..  
10 από 20 

 

 

15. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ, δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ 
αλαδφρνπ. Ο ςεθαζκφο δελ πξέπεη λα πξνθαιεί δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία ησλ αζζελψλ θαη φισλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ίδξπκα θαη γεληθά ε Γεκφζηα Τγεία ή λα πξνθαιεί δεκηά ζηα ηξφθηκα. 
16. Ο αλάδνρνο θαηά ηα πιεξσκή, ππνρξενχηαη λα δερζεί ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ. 
17. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) πνπ ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ Δπφπηξηα 
Γεκφζηαο Τγείαο. 
18. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη απνδεηθηηθφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ (εηο δηπινχλ) ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπφπηξηα Γεκφζηαο 
Τγείαο ή ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 
19. Ο αλάδνρνο λα θαηαζέζεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπ. 

 
 
                                   Α. ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ 
 

   ΄Οιεο νη επηρεηξήζεηο  ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια αξρεία ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 Δ.Δ. 
Η ηήξεζε ησλ αξρείνπ απεληφκσζεο-κπνθηνλίαο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ θαη "πεξηέρεη ηελ 
ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, ηηο εγθξίζεηο θπθινθνξίαο-ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ, θάηνςε ή ζθαξίθεκα ηεο επηρείξεζεο(Μνλάδαο Τγείαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίπησζε), φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ή νη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαζψο θαη ηα έληππα 
απνηειεζκαηηθφηεηαο/ηεθκεξίσζεο ησλ εθαξκνγψλ".(Αξηζκ. Υ1γ/Γ.Π/νηθ.47829,άξζξν 6,ΦΔΚ Β’ 2161, 23 Ηνπλίνπ 2017"Υγεηνλνκηθνί φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ /πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"). 

  Οη ρψξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, γη΄απηφ ν αλάδνρνο (καδί κε ηνλ ππεχζπλν επηζηήκνλα ηεο εηαηξείαο) ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 
ζπλζεθψλ λνζειείαο ησλ αζζελψλ θαη εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζ΄απηφ. 

  Ο ππεχζπλνο επηζηήκνλαο ηεο εηαηξείαο (Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο, Γεσπφλνο, Υεκηθφο Μεραληθφο, Υεκηθφο, Βηνιφγνο θιπ.) ζα θέξεη φιε ηελ επζχλε 
πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη θπξίσο  γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηνπο λνζειεπφκελνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ, ηα ζθεχε, ηνλ εμνπιηζκφ, ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ, ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θιπ. 

 Οη εθαξκνγέο ζα γίλνληαη δχν (2) θνξέο ην κήλα (π.ρ. εθαξκνγή κε gel ζ΄φια ηα ηκήκαηα θαη ζηα Μαγεηξεία, ςεθαζκφο ζηα θξεάηηα ησλ ππνγείσλ ησλ 
θηηξίσλ Α,Β,Γ,Γ, παξαθνινχζεζε-πιήξσζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ,θιπ.) αιιά θαη όπνηε θξίλεηαη 
απαξαίηεην απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο (Δ.Γ.Τ.)ή ηελ Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ 
(Ν.Δ.Λ.),ή ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.), ή ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Σήξεζεο ηνπ΄Δξγνπ χκβαζεο, ή ηελ Γηεχζπλζε, ή ηελ Γηνίθεζε 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ο ηερληθφο εθαξκνγψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαζθεπάδεη ην πξνο ςεθαζκφ δηάιπκα (ηεξψληαο ηελ απαηηνχκελε δνζνινγία 
ησλ εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ), αθξηβώο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, 
Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ ή άιινλ).Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα αλνίγεη ηα θξεάηηα δαπέδνπ κε δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ (π.ρ. θαηζαβίδηα ή εηδηθά 
θιεηδηά). 

  Δάλ δελ ππάξρεη απνηέιεζκα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ εθαξκνγή ρσξίο άιιε πξφζζεηε ακνηβή-εάλ παξ΄φια απηά, ζπλερίδνπλ 
λα εκθαλίδνληαη έληνκα ή ηξσθηηθά, ηφηε ν αλάδνρνο δελ εθηειεί ζσζηά ην έξγν ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη. 

 Η θαηαπνιέκεζε  εξπφλησλ εληφκσλ ζα δηελεξγείηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ςεθαζκνχο θαη gel, εθαξκνγέο πνπ ζα 
επαλαιακβάλνληαη φπνηε παξνπζηάδεηαη δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθφηεξα, ζε ππφγεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ζην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ζε εζσηεξηθνχο 
θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζα γίλνληαη ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο ππνιεηκκαηηθφηεηαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ αλά δεθαπελζήκεξν), ή 
ζπληνκφηεξα  εάλ απαηηείηαη. 

 Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ ν έιεγρνο ησλ παγίδσλ απηψλ ζα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δεθαπελζήκεξν, κε 
θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ.  

 Δθαξκνγέο γηα ηπηάκελα έληνκα (ςεθαζκνί πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ, ρξήζε πξνλπκθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ) θαη κεληαίνο έιεγρνο θξεκαζηψλ 
εληνκνπαγίδσλ Μαγεηξείσλ (αληηθαηάζηαζε θνιιεηηθήο επηθάλεηαο θαη ιάκπαο UV φπνηε απαηηείηαη).     

 Άκεζε αληηκεηψπηζε πξνζβνιήο ινηπψλ εληφκσλ Τγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. ςχιινη απφ γάηεο, θνξηνί απφ άζηεγνπο θιπ.) ζ΄ φινπο ηνπο ρψξνπο 
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ (θηίξηα, πξναχιην). 

 Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο εθαξκνγέο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο)  πνπ δηελεξγεί (Πηζηνπνηεηηθφ 
Διέγρνπ γηα θάζε εθαξκνγή) θαη λα δηαηεξεί ζρεηηθφ αξρείν. 
  
                                      
                                     Β. ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

 
o Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη άκεζα λα εγθαηαζηήζεη επαξθέο δίθηπν δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε δηθή ηνπ δαπάλε, ηθαλφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
πξνζηαζία ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηξσθηηθά, ζ΄φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ πξναπιίνπ θαη ησλ ππνγείσλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
o Ο αξηζκφο (θαη΄ειάρηζηνλ εβδνκήληα – 70 ηεκάρηα) θαη ην είδνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ (ζπκπαγείο, θιεηζηνί κε θιεηδί, κε δχν-2-νπέο κε 
δπλαηφηεηα ζηεξέσζεο ζην έδαθνο, πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ πξναπιίνπ),ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ.  
o Ο αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη, πεξηζζφηεξνπο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο, εάλ πξνθχςεη ηέηνηνπ είδνπο απαίηεζε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ή λα αληηθαηαζηήζεη δσξεάλ ηπρφλ ππάξρνληεο ζε πεξίπησζε θζνξάο, θινπήο ή απψιεηαο.    
o Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θάηνςε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξναπιίνπ, φπνπ ζα δειψλνληαη αξηζκεκέλεο νη 

ζέζεηο  ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο, ε νπνία ζα επηθαηξνπνηείηαη κε ηπρφλ πξνζζήθε ή αθαίξεζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ, φπνηε θαη φηαλ απηφ 
απαηηείηαη. 
o Η παξαθνινχζεζε ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ε ηπρφλ αληηθαηάζηαζε ησλ ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ, ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη΄ειάρηζηνλ κηα θνξά ην δεθαπελζήκεξν. Η αιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ ζα γίλεηαη αλά ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 
o Μεηά ηηο εθαξκνγέο κπνθηνλίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν κε Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ Μπνθηνλίαο κε φιεο ηηο 
ιεπηνκέξεηεο (θαηαγξαθή θαηαλάισζεο -κεξηθή, νιηθή- ή ηπρφλ απνπζία ζθεπάζκαηνο αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε εθηελή θαη 
παξαηεηακέλε θαηαλάισζε, αληηθαηάζηαζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θιπ.). 
o Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί έθηαθηε εθαξκνγή κπνθηνλίαο, ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο ή αλαθαίληζεο ηκήκαηνο θηηξίνπ θαη ζε 
ζπρλφηεηα πνπ ζα θαζνξίζνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ, Δπηηξνπή Σήξεζεο 
Έξγνπ θιπ.). 
o Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζνζκηψλ κε εθαπμογέρ απόζμηζηρ, φζεο θνξέο ρξεηαζζεί θαη ζε φπνηνπο 
ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ππνδεηθλχεηαη ζ΄απηφλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο, κέρξη λα θαηαπνιεκεζεί ε δπζνζκία. Γηα ην αλσηέξσ, πξέπεη λα 
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ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ελδεδεηγκέλα ζθεπάζκαηα θαη ηα δηαιχκαηα λα παξαζθεπάδνληαη ηελ ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο θαη παξνπζία ηεο Δπφπηξηαο 
Γεκφζηαο Τγείαο ή ηεο Δπηηξνπήο Λνηκψμεσλ. Δπίζεο, ν ηερληθφο εθαξκνγψλ ηεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη λα δηεξεπλήζεη φιν ηνλ αλαθεξφκελν ρψξν 
θαζψο θαη ηελ ςεπδνξνθή ηνπ, γηα χπαξμε ηπρφλ λεθξψλ ηξσθηηθψλ ή άιισλ δψσλ. ε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ν εξγνιάβνο είλαη 
ππεχζπλνο κέρξη λα βξεζεί ιχζε.  
o Σέινο, ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηπρφλ 
δξαζηεξηφηεηα ηξσθηηθψλ.  
 

       Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 
 

    Η κέζνδνο ηεο κηθξνβηνθηνλίαο-απνιχκαλζεο λα είλαη εγθεθξηκέλε απφ αξκφδην επηζηεκνληθφ ή θξαηηθφ θνξέα, εζληθφ ή επξσπατθφ. Να έρεη 
πξνδηαγξαθέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα κελ παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ αηφκσλ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνιχκαλζε (αζζελείο, πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο θιπ).Η ηερληθή ηεο απνιχκαλζεο λα έρεη νκνηφκνξθα απνηειέζκαηα, κε 
νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζην ρψξν. Να κεηψλεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξννξγαληζκψλ πξηλ απφ ηελ απνιχκαλζε ζην δάπεδν, 
ζηα ηξαπεδίδηα, ζηα θξεβάηηα, ζηηο πηπρέο ησλ ιεπρεηκκάησλ, ζ΄ φιεο ηηο ππφινηπεο επηθάλεηεο θαζψο θαη ζηνλ αέξα θαη ζην ηέινο, λα αθήλεη κε ηνμηθή 
δξάζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
     Η απνιχκαλζε λα δηελεξγείηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο, κε ςεθαζκφ ή άιιν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο λα απνβάιιεη ηα απνιπκαληηθά ζην ρψξν ππφ 
κνξθή λέθνπο ή  spray, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ θζνξέο ή δεκηά ηνπ ηαηξηθνχ(monitor,θαξδηνγξάθνη, αλαξξνθήζεηο θιπ.) θαη άιινπ  εμνπιηζκνχ 
Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο (αλαπλεπζηήξεο),ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ (κέηαιιν, πιαζηηθφ, γπαιί, ιάζηηρν) ή νηηδήπνηε άιιν πιηθφ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ θαη λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο ηνπ πξνο απνιχκαλζε ρψξνπ. 
   Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ αζθαιή απφζηαζε θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ-
δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο απφ απφζηαζε γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη ε απνιχκαλζε κε έγρπζε πγξνχ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ειέγρεη 
πηζηνπνηεκέλα ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ απνιπκαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλά πάζα ζηηγκή, 
είηε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο, αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Δπίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα δίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ 
ζσζηφ  θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ απνιχκαλζε. 
    H   κέζνδνο ηεο απνιχκαλζεο πνπ ζα εθαξκφδεηαη λα εγγπάηαη ηελ κε θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. Δπίζεο, ηα κεραλήκαηα θαη 
νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνιχκαλζε λα κελ ιεηηνπξγνχλ κε έθιπζε ζεξκφηεηαο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ έθξεμεο, ππξθαγηάο, 
αηπρεκάησλ θαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ θαηαζθεπήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
     Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνιπκαληηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη: 
  λα έρνπλ απνθιεηζηηθά απνιπκαληηθή, αληηζεπηηθή δξάζε θαη λα αιιάδνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
 λα έρνπλ ρακειά επίπεδα ηνμηθφηεηαο θαη λα κελ επεξεάδεηαη ε δξάζε ηνπο απφ νξγαληθέο χιεο θαη βηνινγηθά πγξά, 
 λα είλαη βαθηεξηνθηφλα θαη λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν εχξνο κηθξννξγαληζκψλ, 
 λα κελ απαηηείηαη ε πξφζκημε ή δηάιπζε ηνπο κε δηάθνξνπο δηαιχηεο (κφλν κε λεξφ), 
 λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε δνρεία, εξκεηηθά θιεηζηά, κε ηαηλία αζθαιείαο, 
  λα θέξνπλ εηηθέηεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο έγθξηζεο, ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά, ην πνζνζηφ πεξηεθηηθφηεηαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 
θαζψο θαη ην αληίδνην απηήο, ηηο νδεγίεο ρξήζεο-πξνθχιαμεο θαη ηέινο ηηο εκεξνκελίεο παξαζθεπήο θαη ιήμεο , 
 λα απνζθξαγίδνληαη θαη λα παξαζθεπάδεηαη ην δηάιπκα κπξνζηά ζε ππεχζπλνπο-αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, 
Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ, Δπηηξνπή Διέγρνπ ηήξεζεο έξγνπ θιπ.). 

      Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο απνιχκαλζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ (ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ),  ζ΄ απνκνλψλεηαη ν θιηκαηηζκφο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ηερληθφο εθαξκνγψλ ζα ζηεγαλνπνηεί ην ρψξν (πφξηεο-παξάζπξα) κε εηδηθέο 
ηαηλίεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαθπγή ηνπ απνιπκαληηθνχ ζθεπάζκαηνο κε άκεζν θίλδπλν ηελ Γεκφζηα Τγεία ή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
      Αθνινχζσο, ζα απνιπκαίλνληαη ηα ζηφκηα παξνρήο θαη απαγσγήο αέξα ηνπ θιηκαηηζκνχ θαζψο θαη φινο ν ελ ιφγσ ρψξνο. 
     Ο απνιπκαλζείο ρψξνο ζα πξέπεη λα δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ην πνιχ ηξηψλ (3) σξψλ, κεηά ην πέξαο ηεο απνιχκαλζεο 
θαη αθνχ πξνεγεζεί ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο φινπ ηνπ ρψξνπ, ηνπ δαπέδνπ, ησλ επηθαλεηψλ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.  
 

Ειδικέρ απαιηήζειρ για σώποςρ με  αζθενείρ με COVID-19 
 

    ε πεξίπησζε εθαξκνγήο απνιχκαλζεο ζε ζαιάκνπο ή άιινπο ρψξνπο πνπ ππνδέρηεθαλ χπνπηνπο ή επηβεβαησκέλνπο αζζελείο κε λφζν COVID-
19,ν ηερληθφο εθαξκνγψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο πξέπεη λα θέξεη ηα εμήο: 
 

 Οιφζσκε ζηνιή ηχπνπ TUVEK ή άιιε κίαο ρξήζεο. 
 Μάζθα FFP3 ή αληίζηνηρε. 
 Κάιπκκα θεθαιήο. 
 Πνδνλάξηα. 
 Γηπιά γάληηα κίαο ρξήζεο. 
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

 
     Η εθαξκνγή απνιχκαλζεο λα δηελεξγείηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο, κε ςεθαζκφ ή άιιν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο λα απνβάιιεη ηα απνιπκαληηθά ζην 
ρψξν ππφ κνξθή λέθνπο ή  spray.Σα απνιπκαληηθά ζθεπάζκαηα λα απνζθξαγίδνληαη θαη ην δηάιπκα λα παξαζθεπάδεηαη κπξνζηά ζε ππεχζπλνπο-
αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ, Δπηηξνπή Διέγρνπ ηήξεζεο έξγνπ θιπ.), αθξηβώο 
πξηλ ηελ εθαξκνγή. Η αλσηέξσ ππεχζπλε (ΔΓΤ) ή ν-ε αληηθαηαζηάηεο, νθείιεη λα είλαη παξνχζα θαη λα επηβιέπεη φιε ηε δηαδηθαζία ησλ 
εθαξκνγψλ απνιχκαλζεο. Ο ςεθαζκφο ζα αθνξά φιν ηνλ ρψξν πνπ παξέκεηλε ν αζζελήο (πξνζάιακνο, ζάιακνο λνζειείαο ή ρψξνο ησλ 
εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ), δειαδή θιίλε, ηνίρνπο, παξάζπξα, πφξηεο, δάπεδν, ηξαπεδνηνπαιέηα, θαξέθια θαη ηπρφλ ινηπφ ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ 
(π.ρ. παξνρή νμπγφλνπ θαη αλαξξφθεζεο). Δπηπιένλ, ν ςεθαζκφο ζα αθνξά θαη ηπρφλ ρψξνπο  πνπ επηζθέθζεθε ν αζζελήο (π.ρ. εξγαζηήξηα, 
απνρσξεηήξηα ή αμνληθφ ηνκνγξάθν). Μεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο, ην δηάιπκα πξέπεη λα παξακέλεη ζην ρψξν 24 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
αθνινπζεί θαζαξηζκφο. 
    Σέινο, ε αλάδνρνο εηαηξεία γηα εθαξκνγέο απνιχκαλζεο ζε ζαιάκνπο ή άιινπο ρψξνπο πνπ ππνδέρηεθαλ χπνπηνπο ή επηβεβαησκέλνπο 
αζζελείο κε λφζν COVID-19, ζε ηπρφλ θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα επεκβαίλεη άκεζα (εληόο 3 σξώλ) αθφκα θαη ζε 
αξγίεο ή ενξηέο. 

  
 

ΤΝΟΛΙΚΟ   ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΙΚΙΧΝ    ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΧΝ 

 
    C.F.U./ {κε ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο & θαιιηέξγεηαο ηεο ελζθήλσζεο δηά θπγνθέληξνπ δπλάκεσο RCS}. 
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Α)Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ(3)σξψλ απφ ηελ απνιχκαλζε C.F.U./ =0. 
Β) Μεηά ηελ πάξνδν επηά (7) εκεξψλ C.F.U./ ‹ 50. 
Γ) Μεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ  C.F.U./ ‹ 100. 
 
   Δλαιιαθηηθά, ν εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη κεζφδνπο απνιχκαλζεο κε ρξήζε αδξαλψλ αεξίσλ (κε δηαβξσηηθψλ, κε 
εχθιεθησλ, κε νμεηδσηηθψλ) ζε ρψξνπο πνπ επηβάιιεηαη, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ κεραλεκάησλ Βηνїαηξηθήο Σερλνινγίαο, αιιά θαη ζε 
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο δηαζπνξάο ζηαγνληδίσλ (ςεθαζκφο ή λεθεινπνίεζε). 
  

                
         Γ. ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΟΤ  
 
 

 Καηάζεζε ΓΔΛΣΙΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ(MATERIAL SAFETY DATA SHEET-M.S.D.S.)γηα  
εξγαζίεο εληνκνθηνλίαο-κπνθηνλίαο-απνιχκαλζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο κεηά απφ θάζε εθαξκνγή θαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ, είηε ηαθηηθέο είηε έθηαθηεο. 
 Οξηζκφο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Έξγνπ θαη Πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο Έξγνπ (ππνρξεσηηθφ γηα έθδνζε ηηκνινγίνπ πιεξσκήο). 
 Μεληαία ζπγθεληξσηηθή ΒΔΒΑΙΧΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΝΣΧΝ  ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (πεξηιακβάλνληαη εληνκνθηνλίεο, κπνθηνλίεο, θαηαλάισζε 

ησλ ζθεπαζκάησλ ζηνπο  δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο, ηπρφλ αχμεζε αξηζκνχ ή αληηθαηάζηαζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ, ηπρφλ αιιαγή ζθεπαζκάησλ, 
απνιπκάλζεηο γηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα-θνξηνχο, ηνπνζέηεζε αθίδσλ γηα απψζεζε πεξηζηεξηψλ, αληηκεηψπηζε ηπηακέλσλ ή κε εληφκσλ πγεηνλνκηθήο 
ζεκαζίαο κχγεο, κπξκήγθηα, θνπλνχπηα, ζθίγγεο, ηπρφλ άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θιπ.).  
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1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
 
 
 

Α/Α 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 
ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 

 
TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΧΝ 
-     ΜΤΟΚΣΟΝΙΧΝ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΧΝ. 

 
       Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εθαξκφδεη ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 
ΔΝΣΟΜΧΝ (ΙΠΣΑΜΔΝΧΝ-ΔΡΠΟΝΣΧΝ),ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΥΧΡΧΝ κε ηελ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ  Δληνκνθηνλίαο-
Μπνθηνλίαο-Απνιπκάλζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλά 15/ζήκεξν ή ζπρλφηεξα αλ 
ρξεηαζζεί) κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ θαη κεραληθψλ κέζσλ. ε 
πεξίπησζε άκεζεο αλάγθεο (π.ρ. εκθάληζε εληφκσλ Τγεηνλνκηθήο εκαζίαο ή Σξσθηηθψλ ζε 
εκέξα εθεκεξίαο), ν αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο επέκβαζεο εληφο δχν 
(2) σξψλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο θιήζεο ηνπ. 

 
     Σν αλσηέξσ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

 Έιεγρν φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ 
πεξηβάιινληνο)ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εθαξκνγή, δει. δχν (2) θνξέο ην δεθαπελζήκεξν. 

 Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ εηδψλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ην 
Ννζνθνκείν. 

 Γξαπηή εθηίκεζε κειέηεο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κε ηε ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή-
απνηχπσζε ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (π.ρ. αξηζκφο θιηλψλ-ηκεκάησλ, 
ρσξνζέηεζε Ννζνθνκείνπ πιεζίνλ αλζπγηεηλψλ εζηηψλ θιπ.) πνπ επλννχλ ηελ παξνπζία 
θαη αλάπηπμε εληφκσλ-ηξσθηηθψλ ζ΄απηφ. 

 Σνπνζέηεζε δηθηχσλ-παγίδσλ (δνισκαηηθνί ζηαζκνί, παγίδεο εξπφλησλ εληφκσλ θιπ.) 
ζε θαηάιιεια ζεκεία ζ΄ φιν ην Ννζνθνκείν θαη θάηνςε-αξίζκεζε φισλ ησλ αλσηέξσ 
δηθηχσλ-παγίδσλ. 

 Παξαθνινχζεζε έξγνπ δει., πξηλ θαη κεηά ηηο εθαξκνγέο  κε ςεθαζκνχο ή gel,έιεγρνο-
αληηθαηάζηαζε ζθεπαζκάησλ ζηνπο  δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο θιπ., θαζψο θαη φισλ ησλ 
θξίζηκσλ ζεκείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηαθηηθή αλαλέσζε απηψλ. 

 πγθεληξσηηθή  έθζεζε ειέγρνπ εθηνπαξαζίησλ (αλά κήλα),φπνπ ζα αλαθέξνληαη φιεο νη 
ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ εληφκσλ, ησλ ηξσθηηθψλ θαζψο θαη ηα 
ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα κε ηα αληίζηνηρα αληίδνηα.  
     Η εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ Δληνκνθηνλίαο-Μπνθηνλίαο-Απνιπκάλζεσλ εμαξηάηαη 
απφ: 

o πρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ (π.ρ. θαηζαξίδεο ζηα Μαγεηξεία).  
o Δηδηθή ζεκαζία-ηδηαηηεξφηεηα θάζε ρψξνπ (π.ρ. Υεηξνπξγείν). 
o Φάζε αλαπαξαγσγήο ησλ εληφκσλ- ηξσθηηθψλ Τγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (δει. 

ζπρλφηεξεο εθαξκνγέο θαηά  ηελ άλνημε πνπ αλαπαξάγνληαη ηα αλσηέξσ 
έληνκα). 

Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ Δληνκνθηνλίαο-Μπνθηνλίαο - 
Απνιπκάλζεσλ, αλαθέξνληαη ζ΄φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Αζελψλ « Η ΔΛΠΙ » (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο), θαζψο θαη ρψξνπο-αξρεία ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, φπσο παξαθάησ: 

Α)Γηακέξηζκα ηξηψλ (3) δσκαηίσλ πεξίπνπ 80 m ² ζηε πεξηνρή Παγθξάηη. 
Β)Σεηξαψξνθν θηίξην πεξίπνπ 350 m ² ζηε πεξηνρή Γθχδε. 
          Σχλνιν: ηεηξαθφζηα ηξηάληα (430) m ² πεξίπνπ. 
 Οη εθαξκνγέο απεληνκψζεσλ-κπνθηνληψλ-απνιπκάλζεσλ ζηνπο αλσηέξσ ρψξνπο, ζα πξέπεη λα 
εθηεινχληαη 2-3 θνξέο ην ρξφλν, ή φζν ζπρλά απαηηείηαη. 
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                                   ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

1. Άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ - ηξσθηηθψλ Τγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο ζε θαηνηθεκέλνπο 
ρψξνπο απφ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 
2. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2008 γηα παξνρή Τπεξεζηψλ 
Διέγρνπ Δθηνπαξαζίησλ. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 
4. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο-δηεζλέο πξφηππν ISO 
14001. 
5. Πηζηνπνηεκέλε πξνυπεξεζία ζε δχν-ηξία (2-3) ηνπιάρηζηνλ Ννζνθνκεία-Μνλάδεο Τγείαο. 
6. Όιεο νη εθαξκνγέο (π.ρ. ςεθαζκνί, έιεγρνο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θιπ.) ζα δηελεξγνχληαη 
ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ηα εθδηδφκελα 
πηζηνπνηεηηθά. 
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7. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο γηα βιάβε πξνο 
ηξίηνπο. 
8. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε είδνπο ηπρφλ αηχρεκα (π.ρ. ρεκηθφ 
θίλδπλν απφ ηα ζθεπάζκαηα, ηξαπκαηηζκφο απφ κεραληθά κέζα θιπ.) θαη γηα φινπο ηνπο  
εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο ηνπ. Γηα ηελ απνηξνπή ησλ αηπρεκάησλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα 
ιακβάλεη φια ηα κέηξα Τγηεηλήο, Αζθάιεηαο θαη απηνπξνζηαζίαο γηα ηνλ απνιπκαληή ππάιιειν 
ηεο εηαηξείαο ηνπ (πξνζηαηεπηηθή θφξκα εξγαζίαο, γάληηα, κάζθα, κπφηεο, θα.) 
9. ρνιαζηηθή πεξηγξαθή κεραληθψλ κέζσλ, εμνπιηζκνχ θαη ζθεπαζκάησλ. 
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί αποκλειζηικά ζκεςάζμαηα εγκεκπιμένα από 
ηο Υποςπγείο Γευπγίαρ, άδεηεο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν. 
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη δειηίν ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθφ) εθαξκνγήο αλά 
εθαξκνγή, κεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ 
ζηαζκψλ θαη παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ, θαζψο θαη θαηφςεηο ησλ δηθηχσλ 
παξαθνινχζεζεο κε επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά έιεγρν θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ 
θαηαλαιηζθφκελνπ ζθεπάζκαηνο. 
12. Οη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο (ππνγεγξακκέλεο απφ ηελ εηαηξεία), νη εθζέζεηο 
πεπξαγκέλσλ, ηα αξρεία παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο θαη εληνκνθηνλίαο, νη 
άδεηεο ζθεπαζκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγψλ θαη ηα φπνηα ζρφιηα ή ππνδείμεηο ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ΦΑΚΔΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΝΣΟΜΧΝ & ΣΡΧΚΣΙΚΧΝ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΗΜΑΙΑ, ηελ επζχλε ελεκέξσζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ νπνίνπ, ζα έρεη ν αλάδνρνο, κέζσ ηνπ 
ππεχζπλνπ επηζηήκνλα. 
13. Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη 
δηαθξηηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ε θείκελε λνκνζεζία 
θαη νη ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
14. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε θχζεο έμνδα, δαπάλεο αλαδφρνπ, ηα 
νπνία, νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ην Ννζνθνκείν. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά, 
θνηλσληθά γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ. 
15. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ, δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε εξγαζία ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ. Ο ςεθαζκφο δελ πξέπεη λα 
πξνθαιεί δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία ησλ 
αζζελψλ θαη φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ίδξπκα θαη γεληθά ε Γεκφζηα Τγεία ή λα πξνθαιεί 
δεκηά ζηα ηξφθηκα. 
16. Ο αλάδνρνο θαηά ηα πιεξσκή, ππνρξενχηαη λα δερζεί ηελ θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ. 
17. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) πνπ 
ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν θαη ηελ Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο. 
18. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη απνδεηθηηθφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ (εηο δηπινχλ) ην νπνίν 
ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο ή ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 
θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 
19. Ο αλάδνρνο λα θαηαζέζεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ 
πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 
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                                   Α. ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ 
 

   ΄Οιεο νη επηρεηξήζεηο  ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα θαηάιιεια αξρεία ηεθκεξίσζεο δηαδηθαζηψλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 Δ.Δ. Η ηήξεζε ησλ αξρείνπ απεληφκσζεο-
κπνθηνλίαο απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ θαη 
"πεξηέρεη ηελ ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, ηηο 
εγθξίζεηο θπθινθνξίαο-ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ην 
πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ, θάηνςε ή ζθαξίθεκα ηεο επηρείξεζεο(Μνλάδαο 
Τγείαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε), φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ή νη ζηαζκνί 
παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαζψο θαη ηα έληππα απνηειεζκαηηθφηεηαο/ηεθκεξίσζεο 
ησλ εθαξκνγψλ".(Αξηζκ. Υ1γ/Γ.Π/νηθ.47829,άξζξν 6,ΦΔΚ Β’ 2161, 23 Ηνπλίνπ 2017"Υγεηνλνκηθνί 
φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ /πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"). 

  Οη ρψξνη ηνπ Ννζνθνκείνπ έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο, γη΄απηφ ν αλάδνρνο (καδί κε ηνλ ππεχζπλν 
επηζηήκνλα ηεο εηαηξείαο) ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ λνζειείαο ησλ αζζελψλ θαη 
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζ΄απηφ. 

  Ο ππεχζπλνο επηζηήκνλαο ηεο εηαηξείαο (Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο, Γεσπφλνο, Υεκηθφο Μεραληθφο, 
Υεκηθφο, Βηνιφγνο θιπ.) ζα θέξεη φιε ηελ επζχλε πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηηο εξγαζίεο απηέο θαη θπξίσο  
γηα ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηνπο λνζειεπφκελνπο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ρψξνπο 
απνζήθεπζεο θαη ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ, ηα ζθεχε, ηνλ εμνπιηζκφ, ηνπο ζαιάκνπο ησλ αζζελψλ, ηνπο 
ινηπνχο ρψξνπο θιπ. 

 Οη εθαξκνγέο ζα γίλνληαη δχν (2) θνξέο ην κήλα (π.ρ. εθαξκνγή κε gel ζ΄φια ηα ηκήκαηα θαη ζηα 
Μαγεηξεία, ςεθαζκφο ζηα θξεάηηα ησλ ππνγείσλ ησλ θηηξίσλ Α,Β,Γ,Γ, παξαθνινχζεζε-πιήξσζε 
δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ,θιπ.) αιιά θαη όπνηε θξίλεηαη 
απαξαίηεην απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο 
(Δ.Γ.Τ.)ή ηελ Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ (Ν.Δ.Λ.),ή ηελ Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ 
Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.), ή ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ Σήξεζεο ηνπ΄Δξγνπ χκβαζεο, ή ηελ Γηεχζπλζε, ή ηελ 
Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Ο ηερληθφο εθαξκνγψλ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαζθεπάδεη ην πξνο 
ςεθαζκφ δηάιπκα (ηεξψληαο ηελ απαηηνχκελε δνζνινγία ησλ εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ), αθξηβώο 
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πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, 
Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ ή άιινλ).Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα αλνίγεη ηα θξεάηηα δαπέδνπ 
κε δηθφ ηνπ εμνπιηζκφ (π.ρ. θαηζαβίδηα ή εηδηθά θιεηδηά). 

  Δάλ δελ ππάξρεη απνηέιεζκα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ εθαξκνγή ρσξίο 
άιιε πξφζζεηε ακνηβή-εάλ παξ΄φια απηά, ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη έληνκα ή ηξσθηηθά, ηφηε ν 
αλάδνρνο δελ εθηειεί ζσζηά ην έξγν ηνπ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη. 

 Η θαηαπνιέκεζε  εξπφλησλ εληφκσλ ζα δηελεξγείηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ κε ςεθαζκνχο θαη gel, εθαξκνγέο πνπ ζα επαλαιακβάλνληαη φπνηε παξνπζηάδεηαη 
δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθφηεξα, ζε ππφγεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη ζην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ζε 
εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζα γίλνληαη ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο ππνιεηκκαηηθφηεηαο ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (ηνπιάρηζηνλ αλά δεθαπελζήκεξν), ή ζπληνκφηεξα  εάλ απαηηείηαη. 

 Δγθαηάζηαζε δηθηχνπ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο 
αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ 
ππνςεθίνπ ν έιεγρνο ησλ παγίδσλ απηψλ ζα δηελεξγείηαη ηνπιάρηζηνλ θάζε δεθαπελζήκεξν, κε 
θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ αξρείνπ.  

 Δθαξκνγέο γηα ηπηάκελα έληνκα (ςεθαζκνί πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ, ρξήζε πξνλπκθνθηφλσλ 
ζθεπαζκάησλ) θαη κεληαίνο έιεγρνο θξεκαζηψλ εληνκνπαγίδσλ Μαγεηξείσλ (αληηθαηάζηαζε 
θνιιεηηθήο επηθάλεηαο θαη ιάκπαο UV φπνηε απαηηείηαη).     

 Άκεζε αληηκεηψπηζε πξνζβνιήο ινηπψλ εληφκσλ Τγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (π.ρ. ςχιινη απφ γάηεο, 
θνξηνί απφ άζηεγνπο θιπ.) ζ΄ φινπο ηνπο ρψξνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(θηίξηα, πξναχιην). 

 Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο εθαξκνγέο (ηαθηηθέο 
θαη έθηαθηεο)  πνπ δηελεξγεί (Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ γηα θάζε εθαξκνγή) θαη λα δηαηεξεί ζρεηηθφ 
αξρείν. 
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Β. ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 
 

o Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη άκεζα λα εγθαηαζηήζεη επαξθέο δίθηπν δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε 
δηθή ηνπ δαπάλε, ηθαλφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηξσθηηθά, ζ΄φινπο 
ηνπο ρψξνπο ηνπ πξναπιίνπ θαη ησλ ππνγείσλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
o Ο αξηζκφο (θαη΄ειάρηζηνλ εβδνκήληα – 70 ηεκάρηα) θαη ην είδνο ησλ δνισκαηηθψλ 
ζηαζκψλ (ζπκπαγείο, θιεηζηνί κε θιεηδί, κε δχν-2-νπέο κε δπλαηφηεηα ζηεξέσζεο ζην έδαθνο, 
πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ πξναπιίνπ),ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ 
ππνςεθίνπ.  
o Ο αλάδνρνο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζέζεη, πεξηζζφηεξνπο δνισκαηηθνχο 

ζηαζκνχο, εάλ πξνθχςεη ηέηνηνπ είδνπο απαίηεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ή λα 
αληηθαηαζηήζεη δσξεάλ ηπρφλ ππάξρνληεο ζε πεξίπησζε θζνξάο, θινπήο ή απψιεηαο.    
o Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θάηνςε φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 

ηνπ πξναπιίνπ, φπνπ ζα δειψλνληαη αξηζκεκέλεο νη ζέζεηο  ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο, ε 
νπνία ζα επηθαηξνπνηείηαη κε ηπρφλ πξνζζήθε ή αθαίξεζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ, φπνηε θαη φηαλ 
απηφ απαηηείηαη. 
o Η παξαθνινχζεζε ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ε ηπρφλ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη΄ειάρηζηνλ κηα θνξά ην 
δεθαπελζήκεξν. Η αιιαγή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ησλ ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ ζα γίλεηαη αλά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. 
o Μεηά ηηο εθαξκνγέο κπνθηνλίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν κε 
Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ Μπνθηνλίαο κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο (θαηαγξαθή θαηαλάισζεο -κεξηθή, νιηθή- 
ή ηπρφλ απνπζία ζθεπάζκαηνο αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ, δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζε εθηελή θαη 
παξαηεηακέλε θαηαλάισζε, αληηθαηάζηαζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θιπ.). 
o Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί έθηαθηε εθαξκνγή κπνθηνλίαο, ζε πεξίπησζε 
θαηαζθεπήο ή αλαθαίληζεο ηκήκαηνο θηηξίνπ θαη ζε ζπρλφηεηα πνπ ζα θαζνξίζνπλ νη ππεχζπλνη ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ, Δπηηξνπή Σήξεζεο 
Έξγνπ θιπ.). 
o Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζνζκηψλ κε εθαπμογέρ 
απόζμηζηρ, φζεο θνξέο ρξεηαζζεί θαη ζε φπνηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ππνδεηθλχεηαη ζ΄απηφλ 
απφ ηνπο ππεπζχλνπο, κέρξη λα θαηαπνιεκεζεί ε δπζνζκία. Γηα ην αλσηέξσ, πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ελδεδεηγκέλα ζθεπάζκαηα θαη ηα δηαιχκαηα λα παξαζθεπάδνληαη ηελ ζηηγκή 
ηεο εθαξκνγήο θαη παξνπζία ηεο Δπφπηξηαο Γεκφζηαο Τγείαο ή ηεο Δπηηξνπήο Λνηκψμεσλ. Δπίζεο, ν 
ηερληθφο εθαξκνγψλ ηεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη λα δηεξεπλήζεη φιν ηνλ αλαθεξφκελν ρψξν θαζψο θαη 
ηελ ςεπδνξνθή ηνπ, γηα χπαξμε ηπρφλ λεθξψλ ηξσθηηθψλ ή άιισλ δψσλ. ε πεξίπησζε ζπλέρηζεο 
ηνπ πξνβιήκαηνο, ν εξγνιάβνο είλαη ππεχζπλνο κέρξη λα βξεζεί ιχζε.  
o Σέινο, ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ην 
ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηπρφλ δξαζηεξηφηεηα ηξσθηηθψλ.  
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Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 
 

    Η κέζνδνο ηεο κηθξνβηνθηνλίαο-απνιχκαλζεο λα είλαη εγθεθξηκέλε απφ αξκφδην επηζηεκνληθφ ή 
θξαηηθφ θνξέα, εζληθφ ή επξσπατθφ. Να έρεη πξνδηαγξαθέο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα κελ 
παξνπζηάδεη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ αηφκσλ πνπ ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνιχκαλζε (αζζελείο, πξνζσπηθφ, επηζθέπηεο θιπ).Η ηερληθή ηεο 
απνιχκαλζεο λα έρεη νκνηφκνξθα απνηειέζκαηα, κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο δξαζηηθήο νπζίαο 
ζην ρψξν. Να κεηψλεη δξαζηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κηθξννξγαληζκψλ πξηλ απφ ηελ απνιχκαλζε ζην 

ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: 6Π9546904Ν-ΧΕ5



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο ……………  για την προμήθεια …………………………………………………..  
16 από 20 

 

 

δάπεδν, ζηα ηξαπεδίδηα, ζηα θξεβάηηα, ζηηο πηπρέο ησλ ιεπρεηκκάησλ, ζ΄ φιεο ηηο ππφινηπεο 
επηθάλεηεο θαζψο θαη ζηνλ αέξα θαη ζην ηέινο, λα αθήλεη κε ηνμηθή δξάζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
     Η απνιχκαλζε λα δηελεξγείηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο, κε ςεθαζκφ ή άιιν εμνπιηζκφ, ν 
νπνίνο λα απνβάιιεη ηα απνιπκαληηθά ζην ρψξν ππφ κνξθή λέθνπο ή  spray, ψζηε λα 
απνθεχγνληαη ηπρφλ θζνξέο ή δεκηά ηνπ ηαηξηθνχ(monitor,θαξδηνγξάθνη, αλαξξνθήζεηο θιπ.) θαη 
άιινπ  εμνπιηζκνχ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο (αλαπλεπζηήξεο),ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ (κέηαιιν, 
πιαζηηθφ, γπαιί, ιάζηηρν) ή νηηδήπνηε άιιν πιηθφ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα κελ 
δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο ηνπ πξνο απνιχκαλζε ρψξνπ. 
   Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ 
αζθαιή απφζηαζε θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ-δηαθνπήο ηεο δηαδηθαζίαο απφ απφζηαζε 
γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη ε απνιχκαλζε κε έγρπζε πγξνχ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ειέγρεη πηζηνπνηεκέλα ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ απνιπκαληηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε 
θάζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, αλά πάζα ζηηγκή, είηε θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 
εθαξκνγήο, αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Δπίζεο, λα είλαη ζε ζέζε λα δίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαη 
ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ ζσζηφ  θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ απνιχκαλζε. 
    H   κέζνδνο ηεο απνιχκαλζεο πνπ ζα εθαξκφδεηαη λα εγγπάηαη ηελ κε θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ 
Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο. Δπίζεο, ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
ηελ απνιχκαλζε λα κελ ιεηηνπξγνχλ κε έθιπζε ζεξκφηεηαο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ έθξεμεο, 
ππξθαγηάο, αηπρεκάησλ θαη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ θαηαζθεπήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
     Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνιπκαληηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη: 
  λα έρνπλ απνθιεηζηηθά απνιπκαληηθή, αληηζεπηηθή δξάζε θαη λα αιιάδνληαη αλά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, 
 λα έρνπλ ρακειά επίπεδα ηνμηθφηεηαο θαη λα κελ επεξεάδεηαη ε δξάζε ηνπο απφ 
νξγαληθέο χιεο θαη βηνινγηθά πγξά, 
 λα είλαη βαθηεξηνθηφλα θαη λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν εχξνο 
κηθξννξγαληζκψλ, 
 λα κελ απαηηείηαη ε πξφζκημε ή δηάιπζε ηνπο κε δηάθνξνπο δηαιχηεο (κφλν κε λεξφ), 
 λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε δνρεία, εξκεηηθά θιεηζηά, κε ηαηλία αζθαιείαο, 
  λα θέξνπλ εηηθέηεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνπο αξηζκνχο έγθξηζεο, ηα δξαζηηθά ζπζηαηηθά, 
ην πνζνζηφ πεξηεθηηθφηεηαο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο θαζψο θαη ην αληίδνην απηήο, ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο-πξνθχιαμεο θαη ηέινο ηηο εκεξνκελίεο παξαζθεπήο θαη ιήμεο , 
 λα απνζθξαγίδνληαη θαη λα παξαζθεπάδεηαη ην δηάιπκα κπξνζηά ζε ππεχζπλνπο-
αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο 
Λνηκψμεσλ, Δπηηξνπή Διέγρνπ ηήξεζεο έξγνπ θιπ.). 

      Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο απνιχκαλζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη κε επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ 
(ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ),  ζ΄ απνκνλψλεηαη ν θιηκαηηζκφο θαη 
ζηε ζπλέρεηα ν ηερληθφο εθαξκνγψλ ζα ζηεγαλνπνηεί ην ρψξν (πφξηεο-παξάζπξα) κε εηδηθέο 
ηαηλίεο, ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαθπγή ηνπ απνιπκαληηθνχ ζθεπάζκαηνο κε άκεζν θίλδπλν ηελ 
Γεκφζηα Τγεία ή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
      Αθνινχζσο, ζα απνιπκαίλνληαη ηα ζηφκηα παξνρήο θαη απαγσγήο αέξα ηνπ θιηκαηηζκνχ 
θαζψο θαη φινο ν ελ ιφγσ ρψξνο. 

     Ο απνιπκαλζείο ρψξνο ζα πξέπεη λα δχλαηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ην 
πνιχ ηξηψλ (3) σξψλ, κεηά ην πέξαο ηεο απνιχκαλζεο θαη αθνχ πξνεγεζεί ζρνιαζηηθφο 

θαζαξηζκφο φινπ ηνπ ρψξνπ, ηνπ δαπέδνπ, ησλ επηθαλεηψλ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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Ειδικέρ απαιηήζειρ για σώποςρ με  αζθενείρ με COVID-19 
 

    ε πεξίπησζε εθαξκνγήο απνιχκαλζεο ζε ζαιάκνπο ή άιινπο ρψξνπο πνπ ππνδέρηεθαλ 
χπνπηνπο ή επηβεβαησκέλνπο αζζελείο κε λφζν COVID-19,ν ηερληθφο εθαξκνγψλ ηεο αλαδφρνπ 
εηαηξείαο πξέπεη λα θέξεη ηα εμήο: 
 

 Οιφζσκε ζηνιή ηχπνπ TUVEK ή άιιε κίαο ρξήζεο. 
 Μάζθα FFP3 ή αληίζηνηρε. 
 Κάιπκκα θεθαιήο. 
 Πνδνλάξηα. 
 Γηπιά γάληηα κίαο ρξήζεο. 
 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά. 

 
     Η εθαξκνγή απνιχκαλζεο λα δηελεξγείηαη κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο, κε ςεθαζκφ ή άιιν 
εμνπιηζκφ, ν νπνίνο λα απνβάιιεη ηα απνιπκαληηθά ζην ρψξν ππφ κνξθή λέθνπο ή  spray.Σα 
απνιπκαληηθά ζθεπάζκαηα λα απνζθξαγίδνληαη θαη ην δηάιπκα λα παξαζθεπάδεηαη κπξνζηά 
ζε ππεχζπλνπο-αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηξηα Γεκφζηαο Τγείαο, Ννζειεχηξηα 
Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ, Δπηηξνπή Διέγρνπ ηήξεζεο έξγνπ θιπ.), αθξηβώο πξηλ ηελ εθαξκνγή. 
Η αλσηέξσ ππεχζπλε (ΔΓΤ) ή ν-ε αληηθαηαζηάηεο, νθείιεη λα είλαη παξνχζα θαη λα επηβιέπεη 
φιε ηε δηαδηθαζία ησλ εθαξκνγψλ απνιχκαλζεο. Ο ςεθαζκφο ζα αθνξά φιν ηνλ ρψξν πνπ 
παξέκεηλε ν αζζελήο (πξνζάιακνο, ζάιακνο λνζειείαο ή ρψξνο ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ), 
δειαδή θιίλε, ηνίρνπο, παξάζπξα, πφξηεο, δάπεδν, ηξαπεδνηνπαιέηα, θαξέθια θαη ηπρφλ ινηπφ 
ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (π.ρ. παξνρή νμπγφλνπ θαη αλαξξφθεζεο). Δπηπιένλ, ν ςεθαζκφο 
ζα αθνξά θαη ηπρφλ ρψξνπο  πνπ επηζθέθζεθε ν αζζελήο (π.ρ. εξγαζηήξηα, απνρσξεηήξηα ή 
αμνληθφ ηνκνγξάθν). Μεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο, ην δηάιπκα πξέπεη λα παξακέλεη ζην ρψξν 
24 ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αθνινπζεί θαζαξηζκφο. 
    Σέινο, ε αλάδνρνο εηαηξεία γηα εθαξκνγέο απνιχκαλζεο ζε ζαιάκνπο ή άιινπο ρψξνπο πνπ 
ππνδέρηεθαλ χπνπηνπο ή επηβεβαησκέλνπο αζζελείο κε λφζν COVID-19, ζε ηπρφλ θιήζεηο ηνπ 

ΝΑΙ 
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Ννζνθνκείνπ, νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη θαη λα επεκβαίλεη άκεζα (εληόο 3 σξώλ) αθφκα θαη 
ζε αξγίεο ή ενξηέο. 
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ΤΝΟΛΙΚΟ   ΔΠΙΘΤΜΗΣΟ   ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΙΚΙΧΝ    ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΧΝ 

 
    C.F.U./ {κε ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο & θαιιηέξγεηαο ηεο ελζθήλσζεο δηά θπγνθέληξνπ 
δπλάκεσο RCS}. 
Α)Μεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ(3)σξψλ απφ ηελ απνιχκαλζε C.F.U./ =0. 
Β) Μεηά ηελ πάξνδν επηά (7) εκεξψλ C.F.U./ ‹ 50. 
Γ) Μεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ  C.F.U./ ‹ 100. 
 
   Δλαιιαθηηθά, ν εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη κεζφδνπο απνιχκαλζεο κε 
ρξήζε αδξαλψλ αεξίσλ (κε δηαβξσηηθψλ, κε εχθιεθησλ, κε νμεηδσηηθψλ) ζε ρψξνπο πνπ 
επηβάιιεηαη, ιφγσ ηεο χπαξμεο ηδηαηηέξσο επαίζζεησλ κεραλεκάησλ Βηνїαηξηθήο Σερλνινγίαο, 
αιιά θαη ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο δηαζπνξάο ζηαγνληδίσλ 
(ςεθαζκφο ή λεθεινπνίεζε). 
 

 
 

ΝΑΙ 
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Γ. ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΡΓΟΤ  
 
 

 Καηάζεζε ΓΔΛΣΙΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 
ζθεπαζκάησλ(MATERIAL SAFETY DATA SHEET-M.S.D.S.)γηα  εξγαζίεο εληνκνθηνλίαο-κπνθηνλίαο-
απνιχκαλζεο. 

 Πηζηνπνηεηηθφ θαιήο εθηέιεζεο κεηά απφ θάζε εθαξκνγή θαη γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 
εθηειέζζεθαλ, είηε ηαθηηθέο είηε έθηαθηεο. 

 Οξηζκφο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Έξγνπ θαη Πξαθηηθφ θαιήο εθηέιεζεο Έξγνπ 
(ππνρξεσηηθφ γηα έθδνζε ηηκνινγίνπ πιεξσκήο). 

 Μεληαία ζπγθεληξσηηθή ΒΔΒΑΙΧΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΔΝΣΧΝ  ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 
(πεξηιακβάλνληαη εληνκνθηνλίεο, κπνθηνλίεο, θαηαλάισζε ησλ ζθεπαζκάησλ ζηνπο  δνισκαηηθνχο 
ζηαζκνχο, ηπρφλ αχμεζε αξηζκνχ ή αληηθαηάζηαζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ, ηπρφλ αιιαγή 
ζθεπαζκάησλ, απνιπκάλζεηο γηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα-θνξηνχο, ηνπνζέηεζε αθίδσλ γηα απψζεζε 
πεξηζηεξηψλ, αληηκεηψπηζε ηπηακέλσλ ή κε εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο κχγεο, κπξκήγθηα, 
θνπλνχπηα, ζθίγγεο, ηπρφλ άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, θιπ.). 
 

 

ΝΑΙ 

  

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε 
ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο 
νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΙ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη 
πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.  
 
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη 
νδεγίεο, ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:  
 
1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα 
δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.  
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή 
πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή 
θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο 
πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.  
3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά 
Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο 
κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.   
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 
4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε 
αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
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ΑΞΙΑ 

ΔΣΗΙΑ 
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ΦΠΑ 
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**Να είλαη ζε κνξθή excel ην ειεθηξνληθό αξρείν ηεο πξνζθνξάο. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1): ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Η ΔΛΠΙ» 

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  
Αλαθεξφκελνη ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  κε αξηζκφ……….  γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «………….» σο λφκηκνο εθπξφζσπνο/κέινο ηνπ 
Γ../δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξείαο/ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο …….κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε  απφθαζε γηα 
θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
 
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή 
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
 
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 
ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215 ). 
 ηεξεί ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο Δξγαηηθήο θη Αζθαιηζηηθήο Ννκνζεζίαο  
απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 
ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε,  
ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηηο παξνχζαο πξφζθιεζεο,  
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή,  
παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ,  
ζπκκεηέρεη κε κφλν κία πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,  
ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζεί λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016,  
δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ 
επηιεγεί, 

ΑΔΑ: 6Π9546904Ν-ΧΕ5



 

 

 

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο ……………  για την προμήθεια …………………………………………………..  
20 από 20 

 

 

ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο θαη  
θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ λ. 4624/2019 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

Ο – Η Γει. 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 
βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.   
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