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«Τπ. αξ. Φ102/2020 Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απεληφκσζεο-κπνθηνλίαο (CPV: 90921000-9) γηα έλα (1) έηνο κε 
δηθαίσκα κνλνκεξνχο εηήζηαο παξάηαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.500,00€ ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ (εθ ησλ νπνίσλ 2.750,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε δηθαίσκα πξναίξεζεο) κε θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε 

ηηκή)» 
 

 

ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σνλ λ.4412/8-8-16 (Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  [πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ]. 

2. Σν ππ. αξ. 4963/05.10.2016 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ κε ζέκα «Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ.3580/2007 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ». 

3. Σνλ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

4. Σνλ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α’/26.03.2014), «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α’ 161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

5. Σνλ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/A/29.05.13) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

Γηαηάμεηο». 

6. Σνλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

7. Σνλ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α’/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο Αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

8. Σνλ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ...θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

9. Σνλ λ.3846/(ΦΔΚ 66Α΄ / 11-05-2010), άξζξν 24 πνπ αθνξά ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ λ.3580/07. 

10. Σνλ λ.3580/07(ΦΔΚ /134 Α /18-06-2007)  Πεξί Πξνκεζεηψλ ησλ Ννζνθνκείσλ. 

11. Σνλ λ.3329/2005 (ΦΔΚ /81 Α/ 2005) «Πεξηθεξεηαθή πγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

12. Σελ ππ. αξ. πξση. 3721/06-03-2020 αλαθνίλσζε Γηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. (ΑΓΑΜ: 20DIAB000008629) 
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13. Tν ππ. αξ. πξση. 2392/13-02-2020 πξαθηηθφ Δπηθαηξνπνηεκέλσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ απφ ηελ νξηζζείζα 

ηξηκειή Δπηηξνπή.  

14. Tελ ππ. αξ. πξση. 2002/06-02-2020 Απφθαζε Γηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο 

επηθαηξνπνίεζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. (ΑΓΑ: ΩΜ5Υ4690Ω-Γ6Σ) 

15. Σελ ππ. αξ. Τ4α/11974/2013 (Β’ 299) Κ.Τ.Α ζρεηηθά κε ηνλ «Οξγαληζκφ ηνπ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», φπσο 

ηζρχεη. 

16. Σελ ππ. αξηζκ. Γ4β/Γ.Π.:88838/19 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο «Γηνξηζκφο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Ν.Α. 

“Ιππνθξάηεην’’» (ΦΔΚ 16/ΤΟΓΓ/14.01.2020). 

17.Σελ ππ. αξ. ΑΓ. 5/25.05.2020 (ζέκα:35),  έγθξηζεο φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. (ΑΓΑ: 64ΟΛ4690Ω-
ΥΓΙ, ΑΓΑΜ: 20REQ006820896). 

18.Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα πξνθαιείηαη δαπάλε, ε νπνία ζα αλέξρεηαη ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ 

5.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ. 837/04.06.2020 Απφθαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: 693Ξ4690Ω-2ΞΓ, ΑΓΑΜ:20REQ006820809) 

 

ΞΟΝΠΘΑΙΔΗ  

1. Κάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα, λα ππνβάιεη έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά γηα ηελ 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’ ηεο παξνχζεο, ζε θιεηζηφ θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ππ. αξ. Φ102/2020 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ απεληφκσζεο-κπνθηνλίαο (CPV 90921000-9) γηα έλα (1) έηνο κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο εηήζηαο 

παξάηαζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ», πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 5.500,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ (εθ ησλ νπνίσλ 2.750,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ κε δηθαίσκα πξναίξεζεο) κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)», 

ζην Σκήκα Γξακκαηείαο (Πξσηφθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ κέρξη ηελ 24η ΗΝΛΗΝ, ημέπα ΡΔΡΑΟΡΖ και ώπα 

10:00π.μ. Η απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζηηο 24 ΗΝΛΗΝ, ημέπα ΡΔΡΑΟΡΖ και ώπα 11:00π.μ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία 

ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.  

2. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

3. Πεξηερφκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε 

θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη:  

3.1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο β) νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

3.2. Σα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» πηζηνπνηεηηθά. 

3.3. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη θαη’ ειάρηζηνλ ε ηηκή ηνπ 

πξνζθέξνληνο γηα θάζε ππεξεζία κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.  

3.4. Καζψο θαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 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 

ΑΔΑ: 61Ω04690ΩΣ-ΖΞΦ





ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, 

άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη 

λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

2. πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

3. πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

4.πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. εκεηψλεηαη φηη ζε 

πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

4. Παξαδνηέα / Υξνλνδηάγξακκα: Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο 

ηζρχνπλ. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ παξέρνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή έρνπλ 

εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

5. Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο: Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ εηήζηα αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβεί ην πνζφ ησλ 2.750,00€ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  

6. Η θαηαθχξσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

7. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (κεληαίσο) θαη κεηά ηελ πιήξε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο πξνο 

ηνχην επηηξνπήο θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

8. Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηελ δηαδξνκή 

www.hippocratio.grΣκήκα ΠξνκεζεηψλΓηαγσληζκνί-Γηαπξαγκαηεχζεηο. 

 

 

 
 

 
 

Πςνημμένα: Έληεθα (11) ζειίδεο 
-Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
-Παξάξηεκα Β :Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Δζυηεπική διανομή: 
- Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

 

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 

 
 

ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ 

http://www.hippocratio.gr/
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
 

ΑΟΘΟΝ 1. ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

1.1.   Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ (ππνβνιή πξνζθνξάο) ηζνδπλακεί κε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη 

έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Οπνηαδήπνηε ηπρφλ παξάιεηςε ζηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ή ζηελ ππνγξαθή νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ δελ δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ δηαγσληδφκελν λα ηελ 

επηθαιεζζεί πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη εμαίξεζεο ή ειάηησζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 

1.2. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα αθφινπζα , ηα νπνία ζα απνδεηθλχνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

αληηγξάθνπ/βεβαίσζεο ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο): 

I. Άδεηα εθαξκνγήο θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, εγθεθξηκέλε 

απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε (Τ.Α.) 

/152347/3807/11.05.1981 [Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.) 309Β/ 29.05.1981] θαη ηελ 

Τ.Α 183897 (Φ.Δ.Κ. 655Β/ 31.10.1985), φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

II. Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εληνκνθηνλίαο θαη 

κπνθηνλίαο, 

III. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, 

IV. Αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβεο ζε πξφζσπα ή πιηθά πνπ 

δχλαληαη λα επέιζνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ή ιφγσ ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ. 

Όια ηα πξνεγνχκελα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

ελδερφκελε παξάηαζε ηεο. Αλαλεψζεηο απηψλ ζα πξνζθνκίδνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(βι. άξζξν 4). 

 

1.3.      Θα εθηηκεζεί ε θαηνρή ησλ αθφινπζσλ πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο απφ ηνλ αλάδνρν: 

I. Πηζηνπνηεηηθνχ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ 1801 κε αλάινγν πεδίν 

εθαξκνγήο/ηζρχνο. 

II. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 κε αλάινγν πεδίν εθαξκνγήο/ 

ηζρχνο. 

III. Θα ζπλεθηηκεζεί (ρσξίο πνηλή απνθιεηζκνχ) εθφζνλ ππάξρεη ε Πηζηνπνίεζε CEPA - πξφηππν EN 

16636 - Τπεξεζίεο θαηαπνιέκεζεο παξάζηησλ – απαηηήζεηο θαη αξκνδηφηεηεο, ζχκθσλα κε ην 

πξσηφθνιιν CEPA Certified. 

 

1.4. Ο αλάδνρνο δε ζα ππφθεηηαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ, δε ζα έρεη 

θαηαδηθαζζεί θαη δε ζα εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπ δηθαζηηθή απφθαζε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ. Γηα φια ηα παξαπάλσ ζα πξνζθνκηζηεί ππεχζπλε δήισζε ηνπ Νφκνπ 1599/1986 (παξάγξαθνο 4/ άξζξν 

8), φπσο  εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

1.5. Ο  αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο θαιήο εθηέιεζεο αλάινγνπ έξγνπ ζε θαηά 

ειάρηζην ηξία (3) Ννζνθνκεία άλσ ησλ 400 θιηλψλ, ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία. 

Όια ηα πξνεγνχκελα ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο) 
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1.6.Ο  αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεηά απνδεηθηηθά ηεο επηζηεκνληθήο θαη επηρεηξεζηαθήο επάξθεηαο 

ηνπ (ηίηινη ζπνπδψλ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκφο, κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε θ.ν.θ.), θαζψο θαη ην 

νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο ηνπ (αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνκέαο εξγαζίαο).  

Όια ηα πξνεγνχκελα ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο) 

 

1.7. Ο αλάδνρνο ζα απαζρνιεί, σο κφληκν πξνζσπηθφ, θαηά ειάρηζηνλ δπν (2) ππεπζχλνπο επηζηήκνλεο κε 

εθπαίδεπζε, ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν (γεσπφλνπο, ρεκηθνχο θ.ν.θ.). 

ηνηρεηά απηψλ (ηίηινη ζπνπδψλ, βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θ.ιπ.) ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο) 

 

1.8.Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο , λα έρεη επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη λα έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ, νχησο ψζηε ζην θάθειν ηεο Σερληθήο 

Πξνζθνξάο λα πεξηγξαθεί ζαθψο ην πξνηεηλφκελν πξφγξακκα. 

Να πξνζθνκηζηεί ππεχζπλε δήισζε ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο) 

 

1.9.Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε δηαηήξεζεο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ειεχζεξσλ παξαζίησλ, 

ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ. Οη ρψξνη ελφο Ννζνθνκείνπ έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο γη’ απηφ ν Αλάδνρνο θαη ν 

ππεχζπλνο επηζηήκνλαο ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κέζα ζε απηφ. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη :  Να αληηκεησπίζεη άκεζα ηα έληνκα ζην ζχλνιν ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λνζνθνκείνπ κε φιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο γηα ηνλ θάζε ρψξν 

κεζφδνπο φπσο ππνιεηκκαηηθνί ςεθαζκνί, ρξήζε ηδει, παγίδεο ζχιιεςεο ηπηάκελσλ θαη εξπφλησλ εληφκσλ 

θιπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 2. ΑΚΝΗΒΖ 
 

2.1. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο πιηθψλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, ακνηβψλ πξνζσπηθνχ θ.ιπ. 

2.2. Οη έθηαθηεο επηζθέςεηο/ εθαξκνγέο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 6, πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκβαηηθφ ηίκεκα 

θαη ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 3. ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΑ 
 

Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε παξαρψξεζε ηνπ έξγνπ (ππεξγνιαβία). 

 

ΑΟΘΟΝ 4. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 
 

4.1. Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δπόπηη Γημόζιαρ γείαρ, ηην Δπιηποπή Λοζοκομειακών 

Ιοιμώξευν και ηο Ρμήμα Δπιζηαζίαρ γηα ηηο εθαξκνγέο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηεξνχκελσλ αξρείσλ (βι. 

άξζξν 16).Ο Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ε Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ θαη ην Σκήκα Δπηζηαζίαο 

απνθαινχληαη εθεμήο σο θαη αλσηέξσ σο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ή ππφδεημε ηνπ Δπόπηη Γημόζιαρ 

γείαρ, ηηρ Δπιηποπήρ Λοζοκομειακών Ιοιμώξευν και ηος Ρμήμαηορ Δπιζηαζίαρ, ζηνλ έιεγρν ησλ 

νπνίσλ ππφθεηηαη. 
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4.3.Ο αλάδνρνο ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα παξέρεη θάζε είδνπο βνήζεηα ζηνπο ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

έξγνπ (εηδηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο), νη νπνίνη ζα νξηζηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά ηελ 

αλάιεςε ηνπ, θαη νη νπνίνη ζα εθδίδνπλ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5. ΣΥΟΝΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 
 

Ωο ρψξνη εξγαζίαο νξίδνληαη ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ 

«Ηπποκπάηειο» (Κεληξηθφ πγθξφηεκα), ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ρψξσλ επζχλεο ηνπ/ 

εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΠΣΛΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΟΝΛΝΠ ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΥΛ, ΔΞΗΠΘΔΤΔΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ 
 

6.1. Η ζπρλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ νξίδεηαη θαηά ειάρηζηνλ (2) θνξέο κεληαίσο ζην 

Κεληξηθφ πγθξφηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ην παξάξηεκα ηνπ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (πξσηλφ ή απνγεπκαηηλφ σξάξην), νχησο ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη φριεζε 

ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ πγθξνηήκαηνο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

 

6.2. Η ζπρλφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο επζχλεο/ εμσλνζνθνκεηαθέο 

δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ νξίδεηαη θαηά ειάρηζηνλ κία (1) θνξά αλά ηέζζεξεηο (4) κήλεο, ήηνη ηξεηο (3) θνξέο 

εηεζίσο, νκνίσο ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ (πξσηλφ 

ή απνγεπκαηηλφ σξάξην), νχησο ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη φριεζε ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ 

απηψλ. 

 

6.3.  ηελ εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο εθαξκνγψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε δηάξθεηα πνπ έλα εληνκνθηφλν ή 

ηξσθηηθνθηφλν ζθεχαζκα είλαη απνδνηηθφ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 

6.4. ε πεξίπησζε αλάγθεο, εθφζνλ θιεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε νπνηνλδήπνηε 

πξφζθνξν ηξφπν, πξνθνξηθψο ή γξαπηψο (ηειεθσληθά, κε ηειενκνηφηππν/ fax, κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία/ 

e-mail), ν αλάδνρνο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ,  δηελεξγψληαο έθηαθηεο 

επηζθέςεηο/ εθαξκνγέο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαηαπνιέκεζε θάζε είδνπο παξαζίηνπ, θαη επηιχνληαο 

νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα. 

Γηα ηα αλσηέξσ ζα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο)  

 

6.5. Οη εκέξεο θαη ψξεο ησλ επηζεσξήζεσλ, ησλ επηζθέςεσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ, ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ, ζα 

θαζνξίδνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε γλψκνλα ηελ απνθπγή φριεζεο 

ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε πξνζέιεπζεο ηνπ αλαδφρνπ ζην Ννζνθνκείν ζα 

ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ. 

 

6.6. Με βάζε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 6.4, εάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη, ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα, κε κνλνκεξή απφθαζε, λα αλαζέζεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ζε ηξίην λνκηθφ πξφζσπν, 

παξαθξαηψληαο ηελ ακνηβή απφ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο 

ζπκβάζεσο θαη λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
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ΑΟΘΟΝ 7. ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΚΔΛΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ 
 

7.1. Ο αλάδνρνο ζα αλαθέξεη αλαιπηηθά, ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλεο απφ ηα αξκφδηα επηζηεκνληθά θαη θξαηηθά φξγαλα, ζχκθσλα κε ην Νφκν 

721/1977 (Φ.Δ.Κ. 298Α/ 1977) θαη είλαη αζθαιείο γηα ηνπο αζζελείο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο. (επί πνηλή απφξξηςεο). 

 

7.2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε επαλεκθάληζεο παξαζίησλ κεηά ηηο εθαξκνγέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

ζε επαλάιεςε ηεο εθαξκνγήο, συπίρ ππόζθεηη αμοιβή, κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

7.3. Ο αλάδνρνο δχλαηαη λα πξνηείλεη θαη, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα 

εθαξκφζεη ελαιιαθηηθή κέζνδν παξαζηηνθηνλίαο. 

7.4. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπο ζα δίδνληαη, πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν ειέγρνπ παξαζίησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (βι. άξζξν 16) . 

 

ΑΟΘΟΝ 8. ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΚΔΛΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ, ΙΗΘΑ ΘΑΗ ΠΘΔΑΠΚΑΡΑ 
 

8.1. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (εληνκνθηφλα – κπνθηφλα ζθεπάζκαηα θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν αδεηνδνηήζεηο, εγθξίζεηο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο 

Πξντφληνο (MaterialSafetyDataSheet, M.S.D.S.).  

Όια ηα πξνεγνχκελα ζα πξνζθνκηζηνχλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο (επί πνηλή απφξξηςεο). 

 

8.2. Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα θέξνπλ έγθξηζε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

8.3.ε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ ζθεπαζκάησλ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ησλ λέσλ, φπσο αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 8.2. θαη 8.3. (αδεηνδνηήζεηοθ.ν.θ.). 

 

8.4. Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζθεπαζκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: 

- ε ειάρηζηε ηνμηθφηεηα ζε ζρέζε κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, 

- ε κέγηζηε αζθάιεηα εθαξκνγήο ηνπο, 

- ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ρσξίο παξεκπφδηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

- ε δηαθξηηηθφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. 

 

8.5. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο   ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη ρεκηθή κφιπλζε ηξνθίκσλ. 

 

8.6. Σα ζθεπάζκαηα πξέπεη λα κελ πξνθαινχλ θίλδπλν ζηελ πγεία ησλ αζζελψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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8.7. Δθηφο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

θαηαπνιέκεζεο (νηθνινγηθέο). 

 

8.8. Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηα ζθεπάζκαηα ζα δίδνληαη, 

πξνθνξηθά θαη γξαπηά, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπο ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

έξγνπ (ηξφπνο ρξήζεο, δξαζηηθφηεηα θ.ν.θ.) θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν ειέγρνπ παξαζίησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (βι. άξζξν 16). 

 

8.9. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα πεξηγξάςεη αθξηβψο ηνλ εμνπιηζκφ, ηα πιηθά θαη ηα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΟΞΝΛΡΥΛ ΔΛΡΝΚΥΛ 

 

9.1. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη άκεζα δίθηπν παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε αξηζκφ ηθαλφ πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ, λα παξαθνινπζείηαη δπλακηθά ε θχζε 

θαη ε έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηηξέπεηαη ε πηζηνπνίεζε ηεο απνπζίαο εληφκσλ.  

 

9.2. Οη παγίδεο ζχιιεςεο ζα είλαη αηνμηθέο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ θαη ζα πεξηέρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο 

ηξνθηθφ πξνζειθπζηηθφ θαη θνιιψδε επηθάλεηα. 

Ο αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο. 

 

9.3. Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εξπφλησλ εληφκσλ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε εληνκνθηφλνπ  γέιεο (gel). 

 

9.4. Άκεζα, κε ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, ζα γίλεη θαζνιηθή θαη εληαηηθή εθαξκνγή θαηζαξηδνθηφλνπγέιεο (gel), φπνπ 

απαηηείηαη. 

 

9.5. Οη εθαξκνγέο ζα επαλαιακβάλνληαη εθηάθησο, φπνηε παξαζηεί αλάγθε, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νπνηαδήπνηε 

πξνζβνιή εληφκσλ. 

 

9.6. ηνπο ρψξνπο ησλ ππνγείσλ ζα εθαξκφδνληαη θαη ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο ππνιεηκκαηηθφηεηαο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Οκνίσο, ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο ζα δηελεξγνχληαη πεξηκεηξηθά ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε θξεάηηα θαη 

απνρεηεχζεηο, θαζψο θαη ζε φπνην άιιν ζεκείν ππνδεηρζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή θξηζεί αλαγθαίν, 

ππφ ηελ επίβιεςε ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, φπνπ απαηηείηαη. 

 

9.7. Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 9.6., πξνβιέπεηαη ε δηάλνημε ησλ θξεαηίσλ θαη ν ςεθαζκφο ηνπο, ππφ ηελ 

επίβιεςε ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο (αληηκεηψπηζε πξνζβνιήο απφ ηελ ακεξηθάληθε θαηζαξίδα/ 

PeriplanettaAmericana). 

 

9.8. ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε πξνζβνιψλ απφ άιια παξάζηηα 

(ςχιινη, θξφησλεο, θνξηνί θ.ιπ.) κε ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπ (εθλεθψζεηο θ.ν.θ.). 

 

9.9. Όια ηα πξνεγνχκελα ζα επαλαιακβάλνληαη ζε ρξφλν θαη ρψξν κε ζθνπφ ηε κφληκε θαη θαζνιηθή απνπζία εληφκσλ, 

αλάινγα κε ηα επξήκαηα ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο, αιιά θαη ηηο καξηπξίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ. 
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9.10. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ζα ειέγρνληαη νη παγίδεο ζχιιεςεο εληφκσλ θαη ζα 

θαηαγξάθνληαη νη αξηζκνί ησλ ζπιιεθζέλησλ, ζα αλαπιεξψλνληαη νη ειιείςεηο θαη ζα γίλνληαη νη αλαγθαίεο αληηθαηαζηάζεηο 

πιηθψλ (θαηεζηξακκέλεο παγίδεο θ.ιπ.). 

 

9.11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο δηελεξγνχκελεο εθαξκνγέο θαη λα δηαηεξεί 

αξρείν ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεη ην ηεξνχκελν απφ ην Ννζνθνκείν αξρείν 

ειέγρνπ παξαζίησλ (βι. άξζξν 16). 

 

9.12. ηα ππφγεηα θαλάιηα ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ εθηφο απφ απεληφκσζε θαη κπνθηνλία λα γίλεηαη ηαθηηθφο ςεθαζκφο κε 

δξαζηηθφ θάξκαθν γηα ςχιινπο. 

 

ΑΟΘΟΝ 10. ΔΙΔΓΣΝΠ ΗΞΡΑΚΔΛΥΛ ΔΛΡΝΚΥΛ 
 

10.1. Καηά ηνπο κήλεο Μάξηην έσο θαη Οθηψβξην, ζα δηελεξγνχληαη ςεθαζκνί ππνιεηκκαηηθφηεηαο  ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο αλαπαξαγσγήο θαη αλάπαπζεο ηπηάκελσλ εληφκσλ. 

 

10.2. Η ινγηθή ειέγρνπ ησλ ηπηάκελσλ εληφκσλ, παξαθνινχζεζεο θαη ηεθκεξίσζεο   αθνινπζεί ηα 

αλαθεξφκελα πεξί εξπφλησλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ (άξζξα 9 θαη 12). 

 

ΑΟΘΟΝ 11. ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΝΛΝΞΗΥΛ 
 

11.1. Λφγσ ηνπ έληνλνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εινλνζία θαη ινίκσμε απφ ηφ Γπηηθνχ Νείινπ), γίλεηαη 

ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ έιεγρν ησλ θνπλνππηψλ. 

 

11.2. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο φριεζεο ησλ θνπλνππηψλ, ζα πξέπεη λα εληνπίδνληαη πηζαλέο εζηίεο αλαπαξαγσγήο 

θνπλνππηψλ (ιηκλάδνληα χδαηα, θξεάηηα φκβξησλ πδάησλ θαη απνρέηεπζεο θ.ν.θ.) θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνλπκθνθηνλία, ηηο ελδεηθλπφκελεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε θαηάιιεια πξνλπκθνθηφλα ζθεπάζκαηα, 

εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

11.3. Δθηφο απφ ηα βηνθηφλα ζθεπάζκαηα, δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνλπκθνθηφλα ζθεπάζκαηα, 

εγθεθξηκέλα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ρσξίο βηνινγηθή ή ρεκηθή δξάζε, ηα νπνία θαηαπνιεκνχλ ηηο 

πξνλχκθεο ησλ θνπλνππηψλ κε κεραληθφ ηξφπν. 

 

11.4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θνπλνχπηα πξνθαιέζνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

απφ ηνλ αλάδνρν νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ειέγρνπ, κε βαζηθά θξηηήξηα φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 7 θαη 8. 

 

ΑΟΘΟΝ 12. ΔΙΔΓΣΝΠ ΡΟΥΘΡΗΘΥΛ 
 

12.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ αλάιεςε ηεο ζπκβάζεσο, νθείιεη άκεζα λα εγθαηαζηήζεη νινθιεξσκέλν δίθηπν 

ηθαλνχ αξηζκνχ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ζέζεσλ κπνθηνλίαο [θαηά ειάρηζηνλ πελήληα (50) ζην 

Ννζνθνκείν θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο επζχλεο ηνπ/ εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο], γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνζηαζία απφ ηα ηξσθηηθά. ε πεξίπησζε θζνξάο ηνπο  ε αληηθαηάζηαζε ηνπο ζα επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

12.2. Όινη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα θέξνπλ κφληκα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα θαη ζα παξέρνπλ αζθάιεηα 

ρξήζεο. 

12.3. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
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- Να είλαη ζπκπαγή, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εθηίκεζε ελδερφκελεο θαηαλάισζεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα 

κεδελίδεηαη ν θίλδπλνο δηαζπνξάο, 

- Να πξνθαινχλ κνπκηνπνίεζε ησλ ηξσθηηθψλ πξνο απνθπγή δπζνζκίαο ησλ ρψξσλ, 

- Να δηαζέηνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο άδεηεο/ εγθξίζεηο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
 

12.4. Ο έιεγρνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ/ ζέζεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη νπσζδήπνηε θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 

θαη όζερ θοπέρ απαιηηθεί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ ηξσθηηθψλ ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε. 

 

12.5. Πξνβιέπεηαη ε δφισζε ζην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα 

ειέγρεη, ππφ ηελ επίβιεςε ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, νπσζδήπνηε θαηά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο 

επηζεσξήζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6, θαη φζεο θνξέο απαηηεζεί. 

 

12.6. Αληίζηνηρα, ζα ειέγρνληαη νη ςεπδνξνθέο θαη νη ζηέγεο ησλ θηηξίσλ θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ηξσθηηθνθηφλα 

ζθεπάζκαηα, ππφ ηελ επίβιεςε ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 

12.7. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ επηζεσξήζεσλ ζα ειέγρνληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη νη 

θαηαλαιψζεηο ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ αλά ζηαζκφ, ζα αλαπιεξψλνληαη νη ειιείςεηο θαη ζα γίλνληαη νη 

αλαγθαίεο αληηθαηαζηάζεηο πιηθψλ (θαηεζηξακκέλνη ζηαζκνί θ.ιπ.). 

 

12.8. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη θαηφςεηο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ ζα αλαθέξνληαη 

αξηζκεκέλεο νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο. 

Οη θαηφςεηο ζα παξαδνζνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηνπο ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο 

ηνπ έξγνπ (βι. άξζξν 16). 

 

12.9. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηηο 

παξαηεξνχκελεο θαηαλαιψζεηο αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ (βι. άξζξν 16). 

 

12.10. ε πεξίπησζε ελεξγήο πξνζβνιήο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ε αληηκεηψπηζε ζα είλαη άκεζε θαη ε 

θαηαζηνιή ζα γίλεηαη κε κεραληθά κέζα ζχιιεςεο (θφιιεο, παγίδεο πνιιαπιψλ ζπιιήςεσλ θ.ιπ.), παξάιιεια 

κε ηε ρξήζε ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 13. ΚΑΓΔΗΟΔΗΑ ΘΑΗ ΘΝΕΗΛΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 

 

13.1. Λφγσ ηεο κεγάιεο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπο, ζα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Μαγεηξείσλ θαη ησλ Κνπδηλψλ ηνπ Κεληξηθνχ πγθξνηήκαηνο απφ θάζε είδνπο παξάζηηα. 

 

13.2. Η Απεληφκσζε θαη ε κπνθηνλία ζηα καγεηξεία, θνπδίλεο νξφθσλ, ηξαπεδαξία πξνζσπηθνχ θαη απνζήθεο 

θχιαμεο ηξνθίκσλ λα γίλνληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ HACCP. Θα πξέπεη λα δηαηεξείηαη μερσξηζηφο θάθεινο 

ειέγρνπ παξαζίησλ γηα ηα καγεηξεία. 
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13.3. ηα Μαγεηξεία είλαη ήδε ηνπνζεηεκέλεο πέληε (5) ειεθηξηθέο παγίδεο εληφκσλ κε θνιιεηηθέο επηθάλεηεο 

θαη ιακπηήξεο. Η αληηθαηάζηαζε ησλ θνιιεηηθψλ επηθαλεηψλ ζα γίλεηαη κία (1) θνξά κεληαίσο (ή ζπληνκφηεξα, 

αλ απαηηεζεί). Αλαιφγσο, ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ζα γίλεηαη κηα (1)  

νξά εηεζίσο (ή ζπληνκφηεξα, αλ απαηηεζεί). 

 

13.4. Καηά ηνλ εληνπηζκφ δπζιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξηθψλ εληνκνπαγίδσλ ζηα Μαγεηξεία, ζα ελεκεξψλνληαη 

ηφζν νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ φζν θαη ε Σερληθή Τπεξεζία θαη ην Σκήκα Γηαηξνθήο. 

 

13.5. ηα Μαγεηξεία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο θεξνκνληθέο παγίδεο εξπφλησλ εληφκσλ θαη κεραληθέο παγίδεο 

πνιιαπιψλ ζπιιήςεσλ ρσξίο δφισκα ζε επαξθή αξηζκφ. Πξφζζεηα, ζα γίλεηαη έιεγρνο ηνπο θαη αληηθαηάζηαζε 

ησλ θνιισδψλ επηθαλεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ παγίδσλ, φπνηε απαηηείηαη. 

 

13.6. ε θάζε πεξίπησζε ζα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή επαθήο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ/ πιηθψλ κε ηα ηξφθηκα. 

 

13.7. Γηα ηα ζρεηηδφκελα ζέκαηα ησλ Μαγεηξείσλ θαη ησλ Κνπδηλψλ ηνπ Κεληξηθνχ πγθξνηήκαηνο ζα 

ελεκεξψλνληαη ηφζν νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ φζν θαη ην Σκήκα Γηαηξνθήο. 

 

ΑΟΘΟΝ 14. ΓΔΛΗΘΑ ΚΔΡΟΑ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 
 

14.1. Θα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αζζελψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

14.2. Καηά ηηο επεκβάζεηο ζα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα αζθαιείαο ηα επηβαιιφκελα κέρξη λα γίλεη θαηάιιεινο 

γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ν ρψξνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαπνιέκεζε. 

 

14.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ θαη κε επζχλε ηνπ ηελ αζθαιή θχιαμε 

φινπ ηνπ επηθίλδπλνπ πιηθνχ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζε ζπζθεπαζίεο κε επαλάγλσζηε ζήκαλζε θηλδχλνπ. 

 

14.4. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θέξεη, θαηά ηηο εθαξκνγέο, θπηίν πξψησλ βνεζεηψλ κε ηα απαηηνχκελα αληίδνηα 

ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα. 

 

14.5. Καηά ηε ρξήζε ησλ ζθεπαζκάησλ ζα ιακβάλνληαη φια ηα ηδηαίηεξα κέηξα πξνθχιαμεο, ηα θαζνξηζκέλα 

κε ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ρσξίο θηλδχλνπο γηα 

ηε δεκφζηα πγεία θαη ην νηθνζχζηεκα. 

 

14.6. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξζή θαη αζθαιή απνκάθξπλζε ησλ πεξηηηψλ πιηθψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

 

14.7. Η δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά. 
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ΑΟΘΟΝ 15. ΚΔΡΟΑ ΓΗΔΗΛΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

15.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ. 

 

15.2. Θα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο, πξφιεςεο θαη πγηεηλήο. 

 

15.3. Ο αλάδνρνο νθείιεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα θέξεη εηδηθή έλδπζε κε δηαθξηηηθά ηνπ Αλαδφρνπ, λα δηαζέηεη 

ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε απηνχ 

(κάζθεο, γάληηα θ.ν.θ.).  

 

15.4. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά, απνθιεηζηηθά θαη πιήξσο, γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 

15.5. Ο αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε θάξηα ζρέζεο εξγαζίαο πνπ ζα επηδεηθλχεηαη, φπνηε 

δεηεζεί απφ ππαιιήινπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 16. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ 

 

16.1. Απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεξείηαη αλαιπηηθφ αξρείν ειέγρνπ παξαζίησλ. 

 

16.2. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε πιήξνπο ελεκέξσζεο ηνπ αξρείνπ απηνχ ζην Ννζνθνκείν, φπνπ ζα 

θαηαγξάθνληαη θαη ζα πηζηνπνηνχληαη φιεο νη δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη θαηά ηξφπν πνπ ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ. 

 

16.3. Καηά ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ζα θαηαζέζεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θάθειν ειέγρνπ παξαζίησλ, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη φια φζα θαηαγξάθνληαη ζην παξφλ θείκελν ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ (θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο) θαη, πξφζζεηα, ηε ζχκβαζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ (ζπκβφιαην 

εξγαζηψλ) θαη ελδεηθηηθφ εκεξνιφγην εξγαζηψλ. 

 

16.4. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάζζεη αλαθνξέο ειέγρνπ θάζε κήλα. ηελ έθζεζε ζα αλαγξάθεηαη ην θάζε 

ζεκείν ειέγρνπ ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ειέγρζεθαλ, αλ ππήξραλ θαηαλαιψζεηο δνισκάησλ, ζπιιήςεηο 

παξαζίησλ ηα ινηπά επξήκαηα, αληηθαηάζηαζε θνιιεηηθήο επηθάλεηεο, ελαιιαγή ζθεπαζκάησλ, ην ζθεχαζκα 

ρξεζηκνπνηήζεθε, αληίδνηα  θιπ.  

 

16.5. Οη κεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ζα παξαδίδνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηνπο 

ππεχζπλνπο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

16.6. ην πέξαο θάζε επηζεψξεζεο, επίζθεςεο θαη εθαξκνγήο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη γξαπηψο 

ηα ρξεζηκνπνηεζέληα παξαζηηνθηφλα, ηα αληίδνηα ζε πεξίπησζε δειεηεξίαζεο, ην ζηφρν/ είδνο ησλ παξαζίησλ 

θαη ηα θαζνξηζκέλα ζεκεία παξαζηηνθηνλίαο. 
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16.7. Γηα ηα Μαγεηξεία ηνπ Κεληξηθνχ πγθξνηήκαηνο ηεξείηαη μερσξηζηφο θάθεινο ειέγρνπ παξαζίησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, ν νπνίνο ζα ελεκεξψλεηαη αλαιφγσο κε επζχλε ηνπ 

αλάδνρνπ. 

 

16.8. ηνπο ινηπνχο ρψξνπο επζχλεο/ εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζηηο νπνίεο ε ρξήζε ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ δελ είλαη απνθιεηζηηθή ηνπ Ννζνθνκείνπ (άιινη έλνηθνη/ ρξήζηεο), ζα αλαξηάηαη ζε 

εκθαλέο ζεκείν ηνπ ρψξνπ (π.ρ. πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ πνιπθαηνηθίαο) πηζηνπνηεηηθφ απεληφκσζεο/ 

κπνθηνλίαο, φπνηε απηέο δηελεξγνχληαη. 

 Αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ ζα παξαδίδεηαη θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην αξρείν ειέγρνπ 

παξαζίησλ, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. 

 

16.9. Σν έξγν απεληφκσζεο/ κπνθηνλίαο ζα πεξηγξάθεηαη θαη ζα παξαθνινπζείηαη ζε εηδηθά ειεθηξνληθά 

αξρεία, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο, αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 

16.10. ηα ειεθηξνληθά αξρεία ζα ρσξνζεηνχληαη νη παγίδεο, νη ζηαζκνί θαη ηα ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο ζε 

θάηνςε θαη ζα ππάξρεη αξρείν ηζηνξηθνχ επηζθέςεσλ, ην νπνίν ζα απνηππψλεη ηελ πνξεία ησλ 

πξαγκαηνπνηεζεηζψλ εξγαζηψλ. 

 

16.11.Θα ζπλεθηηκεζεί αλ ν Αλάδνρνο δηαζέηεη ηφπν ζην δηαδίθηπν ζηνλ νπνίν λα ππάξρεη ζχζηεκα κε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ψζηε ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο, 

Δπηηξνπή Λνηκψμεσλ, Ιαηξηθή Τπεξεζία θιπ.) λα κπνξεί κε εηζαγσγή εηδηθνχ θιεηδάξηζκνπ λα εηζέξρεηαη ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ αλαδφρνπ. ην δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ειεθηξνληθφο θάθεινο πνπ ζα 

ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ θάζε εθαξκνγή Έληνκν-κπνθηνλίαο θαη ζα πεξηέρεη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή φια ηα αξρεία - ζηνηρεία (πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγψλ, msds ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, 

αλαθνξέο ειέγρνπ, reports, εγθξίζεηο θπθινθνξίαο ζθεπαζκάησλ, θαηφςεηο ησλ ρψξσλ κε θσδηθνπνηεκέλα ηα 

ζεκεία ειέγρνπ θιπ) 

 

16.12. Γεληθά, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

απνζήθεπζεο/αξρείσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 17. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

 

17.1. Οπδεκία επζχλε θέξεη ην Ννζνθνκείν εμαηηίαο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηνπ αλαδφρνπ. 

17.2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είηε πξνιεπηηθά είηε θαηαζηαιηηθά ζην 

ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ επζχλεο ηνπ/ εμσλνζνθνκεηαθψλ δνκψλ, 

αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηνπο ρψξνπο, εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο, αιιά θαη ζε θάζε πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 

17.3. Ο αλάδνρνο ζα ιακβάλεη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία απφ θάζε είδνπο παξάζηηα ησλ θξίζηκσλ 

ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ (κνλάδεο απμεκέλεο θξνληίδαο θαη εληαηηθήο ζεξαπείαο, ρεηξνπξγεία θ.ιπ.). 

17.4. Σα επξήκαηα ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο ζα θαζνξίδνπλ, καδί κε ηα φπνηα 

άιια επξήκαηα παξνπζίαο παξαζίησλ θαη ηηο καξηπξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηηο απαηηνχκελεο 

παξεκβάζεηο. 
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17.5. Όιεο νη εξγαζίεο/ εθαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ ζην αληηθείκελν 

επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη ηα ζρεηηθά εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά. 

17.6. Καηά ηηο εξγαζίεο ην ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κε ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα έρεη άςνγε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο αζζελείο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 

επηζθέπηεο. 

17.7. Όιεο νη εξγαζίεο ζα επηηεινχληαη κε ηξφπν πνπ ζα δεκηνπξγεί ηε κηθξφηεξε δπλαηή φριεζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

17.8. Ο αλάδνρνο, αλ δηαπηζηψζεη πξνβιήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν, νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο. 

17.9. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, θαζψο θαη ζε ελδερφκελε παξάηαζε 

απηήο, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ Τ.Α. 152347/ 3807/ 11.05.1981 (Φ.Δ.Κ. 309Β/ 29.05.1981) θαη ζηελ Τ.Α. 183897 

(Φ.Δ.Κ. 655Β/ 31.10.1985), φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, θαζψο θαη νη νδεγίεο ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ 

(Δ.Φ.Δ.Σ.) θαη ε Τ.Α. 487/ 2000 (Φ.Δ.Κ.  1219Β/ 04.10.2000). 
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Ξαπάπηημα Β΄: πόδειγμα Νικονομικήρ Ξποζθοπάρ 
 

 

 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4144/2013 (ΦΔΚ 88 Α) 
επί πνηλή απφξξηςεο.  
 
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα ππνβιεζνχλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ 
πίλαθα: 

 
α/α 

Πξνζθεξφκελε 
ππεξεζία 

Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζφηεηα 
Σηκή 

Μνλάδαο 
Μεξηθφχλνιν 
(πιένλ ΦΠΑ) 

Πνζνζηφ 
ΦΠΑ 

χλνιν 
δαπάλεο 
κε ΦΠΑ 

Κσδηθφο 
Παξαηεξεηεξίνπ 

Σηκψλ 

1 
Πεξηγξαθή ………… 
    

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δπσλπκία εηαηξίαο 

 

Έδξα  

ΑΦΜ  

Όλνκα πξνζθέξνληνο  

ηνηρεία επηθνηλσλίαο  

Γηάξθεηα ηζρχνο 
πξνζθνξάο 

120 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Τπνγξαθή  

θξαγίδα  
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