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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Νο 17(ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ )  

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ) για  δύο (2) έτη . 

cpv 90670000-4 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 «Συνοπτικός διαγωνισμός» του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) 

μέχρι 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
 

2. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» περί πληρωμής τιμολογίων εντός 60 ημερών. 

3.Το γεγονός  ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος  επιβάλλεται η διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου μέσω της απαιτούμενης επάρκειας  σε υλικά 

/υπηρεσίες. 

5. Την υπ αριθμ   πρωτ 34734/9-12-20      Απόφαση της  Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου – 

Διοικήτριας  για την έγκριση πίστωσης 6.000€  για δύο (2) έτη (συμπ/νου και του ΦΠΑ )την 

έγκριση  διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού για την  ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα 

αναλάβει τις υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης  σε αστικές ή αγροτικές ζώνες (εργασίες 

μυοκτονίας-εντομοκτονίας)  και την έγκριση της διακήρυξης μετά των τεχνικών προδιαγραφών 

αυτής. 

6.Την ΑΔΑ      ΩΤ8Ν469ΗΔ8-1ΨΡ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Απόφαση  
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε 

 

Συνοπτικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία :  

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

(ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ) για  δύο (2) έτη . 

cpv 90670000-4 

 

ως αναφέρονται στο συνημμένο 6.000  EYΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη 

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020   ημέρα  ΤΡΙΤΗ    και ώρα 

10.00πμ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των  φακέλων από επιτροπή του 

Νοσοκομείου. 

Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. 

agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ , και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα 

διατίθενται από το Νοσοκομείο  

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης 

πληρωμής της διακήρυξης . 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα 

τηλ. 210-64.09.644 και 210-6409144 

 

Οικονομικά 

στοιχεία 

Τεχνικές  Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων 

ειδών. 

Δείγμα 

Απαραίτητα                                          -        - 

   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της 

οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το  εξής παράρτημα : 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές . 

 

Άρθρο 1
ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών – Διαδικασία υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης μόνο από τους αναδειχθέντες αναδόχους. 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από  τους   ενδιαφερόμενους μέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε έναν φάκελο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο) 

υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι 
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προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 

  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

  Ο αριθμός της διακήρυξης. 

  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις    

ενδείξεις που   αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2.  

4. Τα οποιαδήποτε απαιτούμενα από την παρούσα διακ. δικαιολογητικά, οι οποιεσδήποτε 

απαιτούμενες από την παρούσα διακ. δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς καθώς και 

τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται μέσα στον φάκελο. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥΣ. 

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 

ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, 

πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που 

είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.   

7. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική 

όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή απορρίψεως τον 

αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη  

8. Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να  φέρουν 

αυτοκόλλητη ετικέτα  που  να  αναγράφει  ευκρινώς  την  επωνυμία   του  προμηθευτή,  καθώς 

και τον αύξοντα  αριθμό είδους ως ορίζεται στη  διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται 

στο Τμήμα Προμηθειών. 

9. Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό  είδους, μπορεί κατά την  

κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης  της. 
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10. Η υποβολή προσφοράς  στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες  ότι τα είδη 

που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον 

πρόκειται για  συσκευές-μηχανήματα,  ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους 

για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται 

αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς.  

11. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών και της 

ανάδειξης «προσωρινών αναδόχων» θα εκδοθεί σχετική απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες και στην συνέχεια η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιεί μόνο τους προσφέροντες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινούς αναδόχους»), να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 
 
 

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες 

 

Yπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα στην οποία να 
αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ .1 αρθρου 73 Ν 
4412/2016. 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον 
ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
υποβάλλεται εκ μέρους του Νόμιμου 
εκπροσώπου .  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα , 
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού , 
όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης  
του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς, ή το αρμοδίως  
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.  
 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης                     
↓ 

 
↓ 

Καταβολή φόρων Φορολογική ενημερότητα. 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

12.Διευκρίνιση: Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα δεν εκδίδεται από κάποιο 
κράτος-μέλος ή χώρα, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα μέσα ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες περιπτώσεις. 

13. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων 

«προσωρινών αναδόχων», η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε οριστική κατακύρωση του 

διαγωνισμού. 

 

Αρθρο 2
ο
 – Προσφερόμενες τιμές 

 Η τιμή πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ για εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου που 

περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα  της παρούσης διακήρυξης. 

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται ξεχωριστά το ποσοστό ΦΠΑ που είναι 24%. 

 

  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ  και να αναγράφουν 

την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. 

Σημείωση 1 :  

Οι εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα πιστοποιείται  ότι οι 

τιμές δεν  υπερβαίνουν, σε καμία περίπτωση, αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών  της ΕΠΥ, της 

ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς 

αναγράφοντας και τον κωδικό παρατηρητηρίου  που ανήκουν     

Σημείωση 2 : Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο 

που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική 

αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν   

Άρθρο 3
ο
 – Υποβολή ενστάσεων. 

    Για την τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω του 

παρόντος διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/16.   

  Άρθρο 4
ο  

 - Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. 

     Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: 

 Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά 

ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50%  (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον 

πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 

 Στην περίπτωση που οι προσφορές είναι ισότιμες  δηλαδή με την ίδια ακριβώς τιμή  το 

Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων κατόπιν 

κλήρωσης, που θα γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ύστερα από έγγραφη 

πρόσκλησή του σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα . 
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 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή  του με τροποποίηση ή μη 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης. 

 Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην 

πραγματοποίηση της προμήθειας. 

 Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή 

υπηρεσιών). 

 

Άρθρο 5
ο
- Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). 

 Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής(εφόσον προβλέπεται).  

 Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

 Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις  θα ισχύει για ΔΥΟ χρόνια 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί  μονομερώς από το 

Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση μέχρι την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων. To 

Noσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων κατά 10 %κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη 

προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν 

από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων 

των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.  

 

Άρθρο 6
ο 
- Tρόπος πληρωμής - Kρατήσεις: 

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του 

σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο (2) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την 

προσφορά του και τη σύμβαση. 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω  κρατήσεις: 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.(άρθρο 4 παρ.3 

του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν 4412/16). 
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 Ποσοστό 0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 3335/Β/2014). 

 Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του 

Ν4412/16). 

 Ποσοστό  0,00216% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου  για τέλος χαρτοσήμου και 

εισφοράς    υπέρ ΟΓΑ για κράτηση Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191 ΦΕΚ 969/Β/17). 

 Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων 

κρατήσεων (άρθρο 3 του  Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν.3846/2010. 

 Φόρος εισοδήματος 4%  επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων 

(άρθρο 24 του Ν. 2198/94). ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις υπηρεσίες ο φόρος εισοδήματος είναι 8%. 

 

Η Πρόεδρος ΔΣ- Διοικήτρια  

 

Ολγα Μπαλαούρα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α      ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 17 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Τεχνικές Προδιαγραφές Απεντόμωσης Μυοκτονίας στους χώρους του 

Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων (Κ.Η.Ν. Μαγνητικός Τομογράφος) για δύο 

(2) έτη  
1. Ο ανάδοχος (νομικό πρόσωπο) θα πρέπει να διαθέτει: 

i) ΄Αδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους , 
εγκεκριμένη απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , σύμφωνα με την Υ.Α. 
152347/3807/11.5.1981(ΦΕΚ τ. Β΄309/29.5.1981) και την υπ’ αριθμ. 183897 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄655/31.10.1985) όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Να 
προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 
(επι ποινή απόρριψης) 

ii) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 
9001(2015)ISO 14001(2015) για παροχή υπηρεσιών εντομοκτονίας – μυοκτονίας. 
Να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο στο φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς (επι ποινή απόρριψης) 

iii) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008-ISO 45001. Να προσκομιστεί 
επικυρωμένο αντίγραφο στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (επι ποινή 
απόρριψης) 

iv) Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης 
προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που δύνανται να επέλθουν κατά τη 
διάρκεια ή λόγω των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Να προσκομιστεί 
αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς 
(επι ποινή απόρριψης) 

v) Ο ανάδοχος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. 
Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (επι 
ποινή απόρριψης) 

2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (εντομοκτόνα – μυοκτόνα σκευάσματα κλπ υλικά) θα πρέπει να 
διαθέτουν τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου αδειοδοτήσεις και Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας 
Προϊόντος (MSDS). Να προσκομιστούν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (επι ποινή 
απόρριψης) 

3. Ο ανάδοχος θα διαθέτει μόνιμο επιστημονικό προσωπικό με εκπαίδευση και εμπειρία στο 
αντικείμενο  

4. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στοιχεία αποδεικτικά της επιστημονικής και επιχειρησιακής 
επάρκειας του καθώς και στοιχεία πιστοποίησης εκτέλεσης ανάλογου έργου σε κατ’ ελάχιστον τρία 
(3) νοσοκομεία του ΕΣΥ. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία στο φάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς (επι ποινή απόρριψης) 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει επισκεφθεί τους χώρους του Νοσοκομείου και να συνεργαστεί με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου και του Παραρτήματος προ της υποβολής προσφοράς , 
ούτως ώστε στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς να περιγράφει σαφώς το προτεινόμενο πρόγραμμα. 
Να προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (επι ποινή 
απόρριψης) 

6. Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου ήτοι Επόπτες Δημόσιας. Υγείας και προσωπικό της Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων για τις εφαρμογές , τη διαχείριση του τηρούμενου βιβλίου παρασιτοκτονίας και τα λοιπά 
απαιτούμενα παραστατικά. 

7. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται και απο το βιβλίο παρασίτων για τυχόν περιστατικά.Στο πέρας κάθε 
επίσκεψης-εφαρμογής υποχρεούται να αναφέρει γραπτώς τα χρησιμοποιηθέντα παρασιτοκτόνα , 
αντίδοτα σε περίπτωση δηλητηρίασης , το στόχο/είδος παρασίτων και τα καθορισμένα σημεία 
παρασιτοκτονίας. Με το πέρας κάθε εφαρμογής θα υπογράφεται και το σχετικό πρωτόκολλο από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου. 
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Άρθρο 2
ο
 

1. Ο ανάδοχος θα αναφέρει αναλυτικά στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς τις προτεινόμενες μεθόδους , 
οι οποίες θα πρέπει να είναι εγκεκριμένες απο τα αρμόδια επιστημονικά ή κρατικά όργανα σύμφωνα 
με το Ν. 721/1977 και να είναι ασφαλείς για τους ασθενείς, το προσωπικό και τους επισκέπτες του 
Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσδιορίζεται ο χρόνος αποτελεσματικότητας του 
προτεινόμενου προγράμματος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επανέμφανισης εντόμων , 
τρωκτικών κλπ μετά τις εφαρμογές ο ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη της εφαρμογής χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή μέχρι της οριστικής καταπολέμησης του φαινομένου. Δύναται να προτείνει και 
κατόπιν έγκρισης απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου να εφαρμόσει εναλλακτική μέθοδο 
παρασιτοκτονίας 

 

Άρθρο 3
ο
  

1. Η συχνότητα εφαρμογής ορίζεται τρεις (3) φορές μηνιαίως (ανά δέκα ημέρες) , ήτοι 36 τακτικές 
εφαρμογές κατ’ έτος σε χρόνο που θα ορίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου (πρωινό ή 
απογευματινό ωράριο) ούτως ώστε να μην προκαλείται όχληση στη φυσιολογική λειτουργία του 
Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων όπως περιγράφεται στο α. 8 . 

2. Σε περίπτωση ανάγκης θα διενεργούνται εντός 24 ωρών έκτακτες εφαρμογές κατόπιν τηλεφωνικής 
κλήσεως απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου, ώστε να επιτευχθεί η καταπολέμηση κάθε 
είδους παρασίτου , όπως ορίζεται στο α.2

ο
.Να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση στο φάκελο 

Τεχνικής Προσφοράς (επι ποινή απόρριψης). 
 

Άρθρο 4
ο
  

1. Απαγορεύεται ρητώς η παραχώρηση του έργου (υπεργολαβία) 
 

Άρθρο 5
ο
 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και το προσωπικό 
θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση αυτών. Επιπρόσθετα το συνεργείο οφείλει να φέρει 
κυτίο πρώτων βοηθειών με τα απαιτούμενα αντίδοτα στα φαρμακευτικά σκευάσματα. 

2. Ο ανάδοχος ευθύνεται πλήρως ποινικά και αστικά για το προσωπικό του. 
 

Άρθρο 6
ο
  

1. Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες υλικών, χημικών 
προϊόντων, χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού , αμοιβές προσωπικού κλπ 

 

 

 

Άρθρο 7
ο
 Απεντόμωση – Εντομοκτονία 

 Ο ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει άμεσα δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και των  Παραρτημάτων (περιλαμβανομένου και του 
Μαγνητικού Τομογράφου επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας). Ο αριθμός και το είδος των παγίδων 
σύλληψης θα πρέπει να αναφέρονται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. 

 Η καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων θα γίνει με τη χρήση εντομοκτόνου γέλης (gel). Οι 
εφαρμογές θα επαναλαμβάνονται εκτάκτως όποτε παραστεί ανάγκη, προκειμένου να ελεγχθεί η 
οποιαδήποτε προσβολή εντόμων όπως ορίζεται στο α.3

ο
 §2. 

 Στους χώρους των υπογείων θα εφαρμόζονται και ψεκαστικές εφαρμογές υπολειματικότητας σε 
τακτά χρονικά διαστήματα όπως περιγράφεται στο α. 9 §1.Ομοίως ψεκαστικές εφαρμογές θα 
διενεργούνται περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε φρεάτια και αποχετεύσεις καθώς και 
όποιο άλλο σημείο υποδειχθεί απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου υπό την επίβλεψη 
υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου , όπου απαιτείται. 

 Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η άμεση αντιμετώπιση όπως 
περιγράφεται στο α.3

ο
 §2, προσβολών απο άλλα παράσιτα (όπως ψύλλοι, κρότωνες κλπ) 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις διενεργούμενες 
εφαρμογές και να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων καθώς και να 
ενημερώνει το τηρούμενο από το Νοσοκομείο βιβλίο παρασιτοκτονίας. 

 Εκτός των χημικών προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει και εναλλακτικές μεθόδους 
καταπολέμησης (οικολογικές). 
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 Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα δεν πρέπει να προκαλούν δυσοσμία στους χώρους του 
Νοσοκομείου και χημική μόλυνση τροφίμων. Τα σκευάσματα πρέπει να μην προκαλούν κίνδυνο της 
υγείας ασθενών, προσωπικού και επισκεπτών του Νοσοκομείου. 

 Το Νοσοκομείο διαθέτει ήδη έξι (6) παγίδες εντόμων με λαμπτήρες και κολλητικές επιφάνειες στο 
χώρο των μαγειρείων στις οποίες η αντικατάσταση των κολλητικών επιφανειών θα γίνεται το 
αργότερο ανά δύο μήνες (ή συντομότερα αν απαιτηθεί) και η αντικατάσταση των λαμπτήρων θα 
γίνεται μια φορά κατ’ έτος. Αντίστοιχα στο χώρο των μαγειρείων ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει την 
τοποθέτηση αριθμού φερομονικών παγίδων  με κολλητικές επιφάνειες για τον έλεγχο των 
κατσαρίδων. Ομοίως και στο Παράρτημα Ασωπίου θα τοποθετηθούν παγίδες εντόμων όπου 
απαιτείται. 

 

Άρθρο 8
ο
 Μυοκτονία 

1. Ο ανάδοχος με την ανάληψη της συμβάσεως οφείλει άμεσα να εγκαταστήσει ολοκληρωμένο δίκτυο 
ικανού αριθμού δολωματικών σταθμών μυοκτονίας , για την αποτελεσματική προστασία το 
Νοσοκομείου. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης.Ο αριθμός και το 
είδος τους θα ορίζονται σαφώς στην Τεχνική Προσφορά. 

2. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι συμπαγή, ώστε να 
επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και να αποφεύγεται η διασπορά τους.Θα πρέπει 
να προκαλούν μουμιοποίηση των τρωκτικών προς αποφυγή δυσοσμίας των χώρων.Τα 
τρωκτικοκτόνα σκευάσματα θα πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες-εγκρίσεις απο το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

3. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τροκτικοκτόνων σκευασμάτων θα 
πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον μια (1) φορά μηνιαίως ή όσες φορές απαιτηθεί για την εξάλειψη των 
τρωκτικών. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων 
του Νοσοκομείου υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

5. Αντίστοιχα εφ’ όσον απαιτηθεί θα ελέγχονται οι ψευδοροφές και θα τοποθετούνται τρωκτικοκτόνα 
σκευάσματα , υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει κάτοψη των χώρων του Νοσοκομείου, όπου θα αναφέρονται 
αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών μυοκτονίας και θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως το 
Νοσοκομείο για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό. 

7. Το Νοσοκομείο διαθέτει ήδη εγκατεστημένο δίκτυο περίπου 216 δολωματικών σταθμών στους 
χώρους του υπογείου , τους προαύλιους χώρους και πέριξ των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

8. Το Παράρτημα Ασωπίου διαθέτει 23 δολωματικούς σταθμούς στους χώρους του. 

9. Στο μαγνητικό τομογράφο στη Λ. Αλεξάνδρας έχουν τοποθετηθεί 5 δολωματικοί σταθμοί. 
 

Άρθρο 9
ο
 Χρόνος εφαρμογής 

1. Οι ημέρες και ώρες εφαρμογής καθορίζονται απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Ο 
έλεγχος των δολωματικών σταθμών όπως καθορίζεται στο α.8 §3 καθώς και η τοποθέτηση 
εντομοκτόνου γέλης (gel) όπως ορίζεται στο α.7

ο
 §2  θα διενεργείται πρωινές ώρες σε ημέρα που θα 

καθοριστεί απο το Νοσοκομείο σε συμφωνία με τον ανάδοχο. Αντίστοιχα η εφαρμογή ψεκασμών 
υπολειματικότητας θα διενεργείται την τελευταία Παρασκευή εκάστου μηνός (εφ’ όσον αντιστοιχεί σε 
εργάσιμη ημέρα , για επίσημες αργίες το πρόγραμμα θα τροποποιείται καταλλήλως) σε 
απογευματινό ωράριο (μετά τις 19.00) για να μην δημιουργείται όχληση στους χώρους και τις 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα εφαρμογής δύναται να τροποποιείται βάση των 
συνθηκών λειτουργίας του Νοσοκομείου.  

2. Σε περίπτωση ανάγκης εφ’ όσον ο ανάδοχος κληθεί με οιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (προφορικά ή 
γραπτώς) όπως ορίζεται στο α.3

ο
 §2, οφείλει να ανταποκριθεί εντός 24 ωρών. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή απόφαση , να αναθέσει τις 
απαιτούμενες ενέργειες σε τρίτο νομικό πρόσωπο, παρακρατώντας την αμοιβή απο το συμβατικό 
τίμημα καθώς , να προβεί σε καταγγελία της συμβάσεως και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 

 

Άρθρο 10
ο
 Παρακολούθηση-πιστοποίηση του έργου 

1. Το έργο εντομοκτονίας-μυοκτονίας θα παρακολουθείται με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ με το οποίο θα 
χωροθετούνται παγίδες και σημεία δειγματοληψίας σε κάτοψη και θα δημιουργεί αρχείο ιστορικού 
επισκέψεων το οποίο θα αποτυπώνει την πορεία των πραγματοποιηθέντων εργασιών. 

2. Ο ανάδοχος θα εκδίδει πεπραγμένα εργασιών μηνιαίως που θα παραδίδονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 
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Άρθρο 11
ο
 Γενικοί Όροι 

 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις παραπάνω διαδικασίες είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά 

σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς του Νοσοκομείου και των Παραρτημάτων 
ανάλογα με τους χώρους και την εποχή , αλλά και σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως 
περιγράφεται στα α.3

ο
 §2 και α.7

ο
 §4. 

2. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν έγκριση απο το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να παραδίδει στις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου (Επόπτη Δημ. Υγείας , ΕΝΛ) και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα (αδειοδοτήσεις, 
MSDS κλπ). 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να παραδίδει εκθέσεις μηνιαίων πεπραγμένων και να ενημερώνει πλήρως το 
φάκελο ελέγχου παρασίτων σύμφωνα με τη κείμενη Νομοθεσία , και τα απαιτούμενα από το 
Υ.Υ.Κ.Α. και τον Ε.Φ.Ε.Τ. 

4. Οι εργασίες θα γίνονται υπό την επίβλεψη έμπειρου επιστήμονα , ο οποίος θα υπογράφει τα σχετικά 
πιστοποιητικά  

5. Κατα τις εργασίες το συνεργείο του αναδόχου οφείλει να συνεργάζεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου και να έχει άψογη συμπεριφορά προς το 
προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.Οι δε εργασίες θα επιτελούνται με τρόπο που θα 
δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή όχληση στη λειτουργία του Νοσοκομείου. 

6. Το συνεργείο οφείλει να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση-υπόδειξη του Επόπτη 
Δημ.Υγείας και της ΕΝΛ , στον έλεγχο των οποίων υπόκειται. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει διαρκώς υπό τον έλεγχο του και με ευθύνη του , την ασφαλή 
φύλαξη όλου του επικίνδυνου υλικού το οποίο θα βρίσκεται σε συσκευασίες με ευανάγνωστη 
σήμανση κινδύνου. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή 
απομάκρυνση των περιττών υλικών και εξοπλισμού που έχει σχέση με την εργασία του. 

8. Ο ανάδοχος θα εφοδιάσει το προσωπικό του με κάρτα σχέσης εργασίας που θα επιδεικνύεται όποτε 
ζητηθεί από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. 

9. Ο ανάδοχος εφ’ όσον διαπιστώσει προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο οφείλει να ενημερώσει 
εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου και να υποβάλλει προτάσεις. 

10. Για την εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής υποχρέωσης καθώς και σε 
οιαδήποτε παράταση αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην Υ.Α. 152347/3807/11.5.1981(ΦΕΚ τ. 
Β΄309/29.5.1981) και την υπ’ αριθμ. 183897 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄655/31.10.1985) όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα καθώς και οι οδηγίες του ΕΦΕΤ και η ΚΥΑ 487/2000 (ΦΕΚ τ.Β΄  
1219/4.10.2000) 
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