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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
Ζ
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -                       

Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” 

Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο  

ΑΦΜ 999161766,  Γ.Ο.Τ.  Ζξαθιείνπ 
                                                                  

Σκήκα Πξνκεζεηώλ                                                                              Ζξάθιεην  30-12-2016 

Πιεξνθνξίεο :  Ξπινύξε Όιγα                                                           Αξ. Πξση.:        19427         
ΣΖΛ.:   2813 408806  

FAX  :   2810 214481 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 75/2016 

ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 

Γηα ηελ αλάδεημε ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ  γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 90921000-9  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 9.500,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ(ΠΑΓΝΖ 5.000€,Γ.Ν- ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 4.500€) . 

  

Έρνληαο ππφςε : 

1.Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ: 

1.1 Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην 

Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

1.2 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3 Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4 Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ 

ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.5 Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ 
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1.6 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

1.7 Σνπ Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ 

ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», άξζξν 3  

1.8 Σνπ Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ)    

. Σηο απνθάζεηο: 

1. Σε Σελ κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130644/09 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο 

ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 90/385/ΔΟΚ/20-6-90 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ζηα Δλεξγά Δκθπηεχζηκα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» 

(ΦΔΚ 2197/Β/2-10-09). 

2. Σελ κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξνηφληα» (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-09). Σηο 

δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 5804/2014 ΦΔΚ 3261/Β, θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ 

Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ  Οηθνλνκηθψλ πνπ αθνξά «Έγθξηζε 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ  έηνπο 2014 πηζηψζεηο 2014-2015 ……» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 6484/2014 (3693/Β) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο  πεξί 

«νξηζκνχ θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, 

Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δηαγσληζκψλ» 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’αξηζκ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο  

πεξί «παξάηαζε ηνπ ΠΠΤΤ 2010 θαη ΠΠΤΦΤ 2011, 2012, 2013 θαη 2014. 

5. Σν κε αξηζκ.πξση. 3226/8-6-2016 απφζπαζκα πξαθηηθνχ ηεο ΔΠΤ κε αξηζκ. 83 θαη απφ 26-5-

2016 θαη 27-5-2016 ζπλεδξηάζεσλ «έγθξηζε  ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνηήζεσλ  ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (ΠΠΤΦΤ) έηνπο  2014 

ηνπ λνζνθνκείνπ «ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν.ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» πνπ είραλ απνξξηθζεί κε ηελ 

απφθαζε ηεο ΔΠΤ πνπ ειήθζε θαηά ηελ 75ε θαη απφ 24-2-2016 ζπλεδξίαζε ηεο. 

6. Σελ κε αξ. 352/8-6-2015 απφθαζε Γηνηθεηή 7εο ΤΠΔ Κξήηεο πεξί νξηζκνχ θνξέσλ 

δηελέξγεηαο  δηαγσληζκψλ ηνπ Π.Π.Τ.Τ. 2014 θαη ηνπ Π.Π.Φ.Τ. 2014. 

7. Σελ κε αξηζκ. 97/9-06-2016 απφθαζε  ηνπ ΔΓ έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο  

8. Σελ κε αξηζ.842/πλ:15/26-10-2016 απφθαζε ηνπ ΔΓ έγθξηζεο πξνθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο 

9. Οη κε αξηζ.2089/6-12-2016,756/30-12-2016 Απνθάζεηο Αλάιεςεο Γέζκεπζεο 
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ 

 

Αλνηθηφ Γεκφζην πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 90921000-9,  φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α 

ηεο παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζεο), ζπλνιηθήο 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 9.500€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ(ΠΑΓΝΖ 5.000€,Γ.Ν- ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 4.500€), ζε 

βάξνο ηνπ ΚΑΔ:849 ηνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ- ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», απφ ην ΠΠΤΦΤ 2014. 

 

 

 

1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

& ΧΡΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Γξαθείν Πξσηνθφιινπ) 

     25-01-2017  

Ζμέρα  ΣΔΣΑΡΣΖ 

και ώρα έως 15:00 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

26-01-2017, 

Ζκέξα 

ΠΔΜΠΣΖ  θαη 

ώξα 10:00 π.κ. 

 

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δειαδή κέρξη 25-01-2017 εκέξα 

ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ώξα 15:00 κκ , ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ  ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα είλαη 

εθπξόζεζκεο θαη  ζα επηζηξαθνύλ)  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, απφ ηξηκειή  επηηξνπή  ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:  

χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα 

κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:  

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
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β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε 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. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ 

λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη  ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο 

3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ  

      – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ                                                 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

3.2  ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

       ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

3.4  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ                                                                     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ                    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ                                            ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

3.7 ΠΗΝΑΚΑ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΚΟΣΟΤ                               ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε’ 

3.8 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ                                                          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄    

 

4- Δθ όζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121ηνπ 

Ν.4412/2016.  

5- Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Γ/μεο παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία.  

Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ηεο δηαθήξπμεο  75/2016  ζα αλαξηεζεί ζηε Γη@χγεηα θαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο πξνθήξπμεο 75/2016 ζα αλαξηεζεί ζην site ηνπ Ννζνθνκείνπ, www.venizeleio.gr 

(Γηαθεξχμεηο Γηαγσληζκψλ) απ’ φπνπ ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά. πλεκκέλν ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο µε ην πξφγξακκα Hermes 8.1.6. Δπίζεο ζα αλαξηεζεί θαη ζην 

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. 

 

 
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ 

 

 

 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΟΠΟΤΛΟ 

http://www.venizeleio.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
Αλνηθηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ ΓΖΜΟΗΔΤΖ (ΚΖΜΓΖ) 30-12-2016 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία: 26-01-2017 

Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ 

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 
Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

Γηα ηελ Αλάδεημε  ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ  γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», 

CPV 90921000-9  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (Χο παξαθάησ 

πίλαθαο θαη  Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθώλ 

Πξνδ/θώλ) 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 
 

90921000-9 

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ - 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο, άκεζε θαη 

δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

χκβαζεο) 

www.venizeleio.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 
9.500,00€(ΠΑΓΝΖ 5.000€,Γ.Ν-ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 

4.500€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ 
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

 ΚΑΔ :0849 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δψδεθα 

(12) κήλεο κε δηθαίσκα ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
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ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ―ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ‖ γηα παξάηαζε 

ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο γηα 12 αθφκε κήλεο κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο παξάηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή.  

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ 

ΔΗΓΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/94. 

 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ αλάζεζεο έξγνπ γηα ηελ αλάδεημε 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ  γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»,  

 

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε,κόλν βάζεη ηηκήο . 

 

 
Α/Α 

 
Κωδικόσ 

 
Περιγραφή 

Σεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
Φορζασ 

 
Ποςότητα 

Σιμή χωρίσ 
Φ.Π.Α 

Σιμή με 
Φ.Π.Α 

 
1 

 
39659 

 
ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ-

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 
ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν 

"ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" 

 
1 

 
7.661,2903€ 

 
9.500,00€ 

 
υνολικόσ Προϋπολογιςμόσ με Φ.Π.Α: 

     
9.500,00€ 

 

 
ΠΑΓΝΖ , Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α = 5.000,00€ 

Γ.Ν-ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ, Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α = 4.500,00€  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1.1 - Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα  ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν 

αληίγξαθα. 

1.2.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.2.2.  Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο  κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ  απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

1.2.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 

πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο 

παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.   

1.3- ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο: 

1.3.1 - Ζ ιέμε  ΠΡΟΦΟΡΑ. 

1.3.2 - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηελ 

πξνκήζεηα. 

1.3.3- Ο αξηζκφο  ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4- Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

1.3.5-Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα) 

1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά   κε ηελ  πξνζθνξά 

ζηνηρεία θαη  εηδηθόηεξα ηα εμήο: 

1.4.1- ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» κέζα 

ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. 
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1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ  ζθξαγηζκέλν 

θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Oια ηα θχιια ησλ 

παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε 

απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.  

   ε θάθειν κε ηε έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη :                                                             

1. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν αληίγξαθα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε ηερληθή 

πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ.  

1.4.3.-ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ». 

Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα : 

1.4.4- Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

Ζ ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD)   

µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Γηα λα θαηεβάζεηε ην πξφγξακκα Hermes 8.1.6, µε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα 

ππνβάιιεηε ηηο πξνζθνξέο ζαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξέπεη λα αλνίμεηε ην Internet Explorer 

θαη λα πιεθηξνινγήζεηε ην site www.or-co.gr. Δπηιέμηε ην ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ  θαη κεηά επηιέγεηε ηελ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, φπνπ κπνξείηε  λα θαηεβάζεηε 

ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν. 

Απηή  ε επηινγή  δεκηνπξγεί  3 δηζθέηεο:  1. ηνηρεία  Πξνκεζεπηή,  2. Σερληθή  Πξνζθνξά,  

3.Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά. 

*Σν CD ή DVD ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο   πξνζθνξάο λα είλαη ζε δχν αληίηππα ζε 

πεξίπησζε µε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελφο λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα. 

Μέζα   ζην   θάθειν   ησλ   νηθνλνκηθψλ λα   ππάξρεη   ε   νηθνλνκηθή   πξνζθνξά   ζε έληππε 

θαη ζε ειεθηξνληθή  κνξθή. 

 

1.4.5. –ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ 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 «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

http://www.or-co.gr/


                                                                                                                                                  

                                                                                                  Αλήθεη ζηε Γ/με 75/2016 

 

9 
 

1.4.6.-ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε « πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 

κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

1.4.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ 

ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε 

θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη , φηαλ ππάξρνπλ ζε  απηήλ  δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.4.8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127, ηνπ Ν. 

4412/2016  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη 

φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη , επζέσο ή εκκέζσο ηνπο 

αλσηέξσ φξνπο. 

Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ.  

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη 

παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ 

δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ 

ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.   

1.4.9. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο, 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

1.4.10.  Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο  ζα πεξηέρνληαη 

ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.  

1.4.11. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο 

πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

1.4.12. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ 
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πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ 

θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξνκέλε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα. 

1.4.13. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

δηαθήξπμε. 

1.4.14. Ζ παξαιαβή & απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο  

& Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

1.4.15. Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

 

1.5.  Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ 

απηήο.  

 - Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά  κνλνγξάθνληαη, απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν  ν νπνίνο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη  απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ Τπεξεζία, πξνθείκελνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ 

ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο. 

1.6. ηάδηα ελεξγεηώλ: 

1.6.1α. Καη' αξρήλ απνδνρή πξνζθνξώλ: Αξρηθψο ε Τπεξεζία αμηνινγεί ηα ππνβιεζέληα απφ 

ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο Γ/μεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζηηο θαη' αξρήλ απνδεθηέο 

ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο. 

1.6.1β. Σερληθή αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Σν ηερληθφ κέξνο ησλ θαη' αξρήλ απνδεθηψλ 

πξνζθνξψλ δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνθεηκέλνπ απηή λα 

γλσκνδνηήζεη πνηεο απφ ηηο θαη' αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο, είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο. 

1.6.1γ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

παξαπάλσ ζηαδίσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ θαη' 

αξρήλ θαη ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 
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1.6.2- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε όπνπ όιεο νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θξίλνληαη σο 

απνδεθηέο θαηά ηα δύν πξνεγνύκελα ζηάδηα ελεξγεηώλ (αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ 

ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ) ηόηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή 

ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ Ν. 4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξεί 

λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. 

 1.6.3-Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ  απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ζηνπο δηθαηνχρνπο) .  

 

1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:  

Οη ζπκκεηέρνληεο,  νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην 

θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά  : 

1. Πηζηνπνηεηηθφ  ηνπ  νηθείνπ  Δπηκειεηεξίνπ,  µε  ην  νπνίν  ζα  πηζηνπνηείηαη  αθελφο  ε εγγξαθή ηνπο 

ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ 

γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ 

αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ. 

2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ  πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3.  Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) , ζηελ νπνία ζα   

δειψλεηαη: 

 Οη ηπρφλ λνµηθνί πεξηνξηζµνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ παξάπησµα  

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχµβαζε πξνµεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ 

δεµνζίνπ 

 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηµσξεζεί µε απνθιεηζµφ απφ ηνπο δηαγσληζµνχο πξνµεζεηψλ 

ή ππεξεζηψλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα. 

 Όηη ε πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβαλ 

γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. .  

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  
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 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη     

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

 Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

 Οηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία 

εθµεηαιιεχεηαη νιηθά ή µεξηθά ηε µνλάδα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ν λφµηµνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο Τεξεζίαο, ζε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή .  

 

 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) ε 

αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 

πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ 

εθάζηνηε πξνθήξπμε.  

 

Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε 

πεξίπησζε ΔΠΔ, ΟΔ, θαη ΔΔ θαη απφ ην Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ Γ/ληα χκβνπιν ζε πεξίπησζε 

Α.Δ. 

1.8 Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

1.8.1 Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ηεο πξνζθεξφκελεο 

Τπεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο, 

1.8.2 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο δελ ζα 

απνξξίπηνληαη  ππφ  ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο 

απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

1.8.3. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

1.8.4. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 -Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε 

χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 



                                                                                                                                                  

                                                                                                  Αλήθεη ζηε Γ/με 75/2016 

 

13 
 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη 

ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

1.8.5. Πέξαλ ηεο θύξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο   πξνζθνξέο. 

1.8.6. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο 

ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 

δηαγσληδόκελνο ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα: 

• Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε 

• Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή δηθαζηηθή 

ελέξγεηα. 

2- Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η   

2.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ 

αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

2.2  Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξόληα 

Γηαγσληζκό. 

2.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο 

λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. 

-Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο ηεο   πξνο  ππνγξαθή 

ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα  αλαγξάθεη φηη  ιήγεη δχν (2) 

κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο. 

2.4  Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπο ην 

νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 

2.5  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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3-  ΣΗΜ Δ   

 Σηκή µνλάδνο ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα 

παξάδνζε ησλ εηδψλ ειεπζέξσλ, ζχκθσλα µε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε 

ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα  ζα  απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ 

νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα 

θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά  

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:  

         1   Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α. 

         2. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 

Φ.Π.Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).  

 Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.  

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα : 

-Oηη κε πνηλή απφξξηςεο, νη ηηκέο ζηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη 

ζηε κνλάδα κέηξεζεο φπσο δεηνχληαη απφ ηε Γ/με. 

- φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα. 

 

εκεηψλνληαη ηα αθφινπζα : 

- Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηµή ηεο νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α. 

- Δπηζεµαίλεηαη   φηη   ε  ζπλνιηθή  πξνζθεξφµελε  ηηµή  ηεο  νηθνλνµηθήο πξνζθνξάο δελ ζα πξέπεη λα 

μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο δηαθεξχμεο . 

  

- Δάλ ζην δηαγσληζµφ νη πξνζθεξφµελεο ηηµέο είλαη ππεξβνιηθά ραµειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνµεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα 

λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά µε ηνλ νηθνλνµηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

πξνζθέξσλ γηα ηελ πξνµήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνµέλσλ πξνµεζεηψλ, ηηο νπνίεο 

επαιεζεχεη πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν. 4412/2016. 
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Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα  ην ζύλνιν ησλ ρώξσλ Τπεξεζίαο . 

3.2  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν 

λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

3.3  Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 

ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

3.4 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε  ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

3.6   -Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 

παξέρνπλ απηά. 

5-   ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο κε δηθαίσκα ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ―ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ‖ γηα παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο γηα 12 αθφκε κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο παξάηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

6- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ  

1.Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. 

2. Τπεχζπλν  γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο  είλαη ην ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»          

           

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , κεηά ηελ νξηζηηθή 

πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο .    

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ 

ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
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-Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ  πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.  

9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΜΔΡΟΤ ΣΖ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Ν. 4412/216. Απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη 

ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

 

                                                             ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ  

Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 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 δηαθήξπμεο.      

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ΄ 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο  απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016,  ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα 

θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο.     

  Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ φηαλ: 

1.Σνπ έγηλε ε αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο  θαη δελ πξνζήιζε λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε. 

2.ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ εθηειεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

3.ε θαζπζηέξεζε ηεο παξάδνζεο ησλ έξγσλ ζχκθσλα κε ην ζρέδην πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζχκβαζεο 

ή αδηαθνξίαο θαη κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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ε θαζπζηέξεζε ππνβνιήο ησλ δειηίσλ θαη ειιηπήο εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ ηζρχνπλ νη αθφινπζεο θπξψζεηο. 

-Ζ δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα θάλεη πεξηθνπή επί εθάζηνηε ινγαξηαζκνχ κέρξη 5% αλ 

δηαπηζηψλεη πιεκκειή ηήξεζε ηεο ζχκβαζεο. 

-Γηα θάζε παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο, ε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δχλαηαη λα πεξηθφςεη χζηεξα απφ 

εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο κέρξη θαη 10%. 

-Σέινο ε δηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πεξηθνπήο κέρξη θαη 30% ηνπ ηκήκαηνο, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη ζνβαξή θαηαζηξαηήγεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ην ηέινο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη ινγαξηαζκφο φπνπ επηζηξέθεηαη φιν ή κέξνο 

ηνπ παξαθξαηεζέληνο πνζνχ, εθφζνλ παχνπλ λα ηζρχνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε παξαπάλσ 

παξαθξάηεζε, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο θαη απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

4.ηνλ αλάδνρνπ πνπ θεξχζζεηαη έθησηνο απφ ηε κε ππνγξαθή ή κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ, πνπ ππνρξεσηηθά θαινχλ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

-Αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε 

ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκηά ηνπ δεκνζίνπ ή ηπρφλ 

δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο 

γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκνηνπνηεζεί λέα αλάζεζε ππεξεζηψλ θαηά ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε 

βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.    

-Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζφ ίζν κε ην 10% ηεο αμίαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ην νπνίν 

θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ην έξγν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη εηο βάξνο ηνπ αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε 

ρξήζε ή φρη ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 

-ε πεξίπησζε πνπ ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γίλεη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, 

θαηά πεξίπησζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά 

πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία 

ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγίζηκν πνζφ. 

                                                                             

ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ 
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Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά 

απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  

Ολνκαζία Σξάπεδαο  

Καηάζηεκα     

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο ΣΚ fax) Ζκεξνκελία έθδνζεο ………..ΔΤΡΩ ………………. 

Πξνο 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -                       

Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” 

Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο  

ΑΦΜ 999161766,  Γ.Ο.Τ.  Ζξαθιείνπ 
 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ   ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ……..  ΔΤΡΩ…….. 

    

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ 

πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ…………….. (θαη νινγξάθσο) …….……………..ζην νπνίν θαη κφλν 

πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο………………………………..……. 

ΑΦΜ…………………………………… 

Γ\λζε……………………………………………………         

Πξνο ………………………………………………. 

γηα   ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί 

ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ………………( αξ.δηαθ/μεο …….../…..….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

……….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο  πξν Φ.Π.Α. αμίαο 

……….ΔΤΡΩ απηήο . 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο  νιηθά ή 

κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ 

εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ  ……………………….. 
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ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο  θαιήο εθηέιεζεο  πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα  αλαγξάθεη φηη  ιήγεη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ ηεο Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ. 

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη 

ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 
 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
                                                     ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΗΑΠ-ΚΘΡΝΛΗΑΠ 

                                                                   
                                                              ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α΄ 

ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΔΛΡΝΚΩΛ ΘΑΗ ΡΟΩΘΡΗΘΩΛ ΠΔ ΝΙΝΠ ΡΝΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝΠ ΘΑΗ 
ΔΜΩΡΔΟΗΘΝΠ ΣΩΟΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

                                                       Ξα.Γ.Λ.Ζ - ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ 
 

 
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ 

 

 
ΔΛΝΡΖΡΑ                                ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 
Α        Δπεμήγεζε φξσλ απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 
Β        Δηζαγσγή  

 

Γ      Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ρψξσλ/ηκεκάησλ/θιηληθψλ Ξα.Γ.Λ.Ζ πνπ 
πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα PESTS θαη αληίζηνηρνη πξντζηάκελνη ή ππεχζπλνη, ζηνπο νπνίνπο 

ζα απεπζχλεηαη ν αλάδνρνο, γηα πξνηάζεηο εμπγίαλζεο – απνθιεηζκνχ  PESTS. 
Γ1   Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ ρψξσλ/ηκεκάησλ/θιηληθψλ  Γ.Λ.Ζ ΒΔΛΗΕΔΙΔΝ 

ΞΑΛΑΛΔΗΝ πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα PESTS θαη αληίζηνηρνη πξντζηάκελνη ή ππεχζπλνη, 

ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζχλεηαη ν αλάδνρνο, γηα πξνηάζεηο εμπγίαλζεο – απνθιεηζκνχ  
PESTS 

 
Γ        Πηφρνο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Δ        Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν αλάδνρνο. 
 

ΠΡ      Κεζνδνινγία. 
 

Ε        Δπνπηεία ηνπ έξγνπ. 
 

Ζ     Έληππα πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ν αλάδνρνο γηα ηελ επηβεβαίσζε εθαξκνγήο ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα ΠΡ αιιά θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηελ νπνία ζα θξίλεηαη ν αλάδνρνο γηα ην έξγν ηνπ απφ ηνπο 

επνπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ λνζνθνκείνπ. 
 

Θ        Απαξαίηεηνο Δμνπιηζκφο 

 
Η          πάξρνπζεο ππνδνκέο ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ PESTS. 

 
 

Η1    Ξαξάξηεκα Α -  Γ.Λ.Ζ ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ ΞΑΛΑΛΔΗΝ Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο – πεξηγξαθή ρψξσλ , 
εξγαζηψλ επνπηεία . 

 

Η2      Όηη αλαγξάθεηαη ζην έληππν Ξξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ έιεγρν εληφκσλ – ηξνθηηθψλ φπσο απηά 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά απφ ηελ ελφηεηα Α έσο θαη Η1 ηζρχνπλ θαη γηα ηα δχν Λνζνθνκεία 

κε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ Ρκεκάησλ ηα νπνία ππάξρνπλ ζηα δχν Λνζνθνκεία . 
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Α. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΝΟΩΛ ΑΞΝ ΡΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ ΞΝ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΝΛΡΑΗ: 
 

Vector: Φνξέαο - Δλδηάκεζνο Μεληζηήο 
 

Έλα έληνκν ή θάζε δσηθφο νξγαληζκφο ν νπνίνο κεηαθέξεη έλα κνιπζκαηηθφ παξάγνληα απφ έλα 
κνιπζκέλν άηνκν ή απφ ηα απνξξίκκαηά ηνπ ζε έλα επαίζζεην άηνκν ή ζηα ηξφθηκά ηνπ ή ζην 

άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ.  

Ν κνιπζκαηηθφο παξάγνληαο κπνξεί λα πεξλά ή φρη έλα θχθιν αλάπηπμεο εληφο ηνπ μεληζηή. 
 

 
Integrated vector management (IVM): 

 

Νινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Μεληζηψλ.  
Πρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε παξεκβάζεηο ειέγρνπ μεληζηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή λνκαξρηαθφ 

επίπεδν. 
 

 

Pest: Αξρηθή έλλνηα ηνπ όξνπ Ξαλώιε ή ινηκόο: 
 

Έληνκα, Ρξσθηηθά γεληθά παξάζηηα. 
Θάζε PEST κπνξεί λα γίλεη Vector (Eλδηάκεζνο Μεληζηήο) ή δηαβηβαζηήο παζνγφλσλ γηα ηνλ 

άλζξσπν. 
 

 

Integrated Pest management (IPM): 
Oινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Δληφκσλ, ηξσθηηθψλ θαη γεληθά παξαζίησλ. 

 
Oινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εληφκσλ, ηξσθηηθψλ θαη γεληθά παξαζίησλ πνπ δελ 

ζηεξίδεηαη κφλν ζηε ρξήζε Pesticides αιιά ζε ζπλδπαζκνχο παξεκβάζεσλ, κεηά απφ ηελ 

αλεχξεζε ηνπ Pest-ζηφρνπ θαη κε πηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ παξεκβάζεσλ. 
 

Pesticide: 
 

O φξνο πεξηιακβάλεη εληνκνθηφλν, ηξσθηηθνθηφλν, κπθεηνθηφλν θ.ι.π. 
 

Rodenticide: 

 
Έλα Pesticide πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζθνηψζεη αξνπξαίνπο ή πνληηθνχο. 

 
Ηnsecticide: 

 

Δληνκνθηφλν. 
Β. ΔΗΠΑΓΩΓΖ: 

 
Ν έιεγρνο εληφκσλ, ηξσθηηθψλ θαη γεληθά παξαζίησλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

πγηεηλήο ησλ λνζνθνκείσλ, αθνχ αξθεηά εμ απηψλ κπνξεί λα είλαη θνξείο  (ελδηάκεζνη μεληζηέο) 

παζνγφλσλ γηα ηνλ άλζξσπν. Ν WHO εθηηκά φηη ην 17% ηνπ ζπλφινπ ησλ κνιπζκαηηθψλ 
αζζελεηψλ παγθνζκίσο είλαη Vector-borne αζζέλεηεο. 

 
Ζ πην θνηλή πξνζέγγηζε ζηνλ έιεγρν ησλ εληφκσλ & ησλ ηξσθηηθψλ ήηαλ ε εθαξκνγή 

pesticides (εληνκνθηφλσλ, ηξσθηηθνθηφλσλ) είηε σο πξνιεπηηθή είηε σο δηνξζσηηθή παξέκβαζε. Ζ 
εθαξκνγή ησλ pesticides κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη κπνξεί λα είλαη αλαγθαία σο 

δηνξζσηηθή παξέκβαζε αιιά έρεη πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα καθξνρξφληα φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν απηή. Νη εθαξκνγέο ησλ pesticides επίζεο ελέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηνπο 
αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ. 
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Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εληφκσλ θαη ησλ ηξσθηηθψλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

pesticides είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ (Integrated Pest Management (IPM). 

Ρν Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα δηαρείξηζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηππηθά πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε 

θάπνησλ ή θαη φισλ ησλ βεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ : 

 Ξαξαθνινχζεζε, Αλαγλψξηζε θαη Θαζνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ απεηιήο απφ ηα έληνκα θαη ηα 

ηξσθηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 

 Γεκηνπξγία Ξεξηβάιινληνο ερζξηθνχ (αθηιφμελνπ) γηα ηα έληνκα θαη ηα ηξσθηηθά. 

 Δμάιεηςε πεγψλ δηαηξνθήο, θξπςψλσλ θαη άιισλ ειθπζηηθψλ γηα ηα έληνκα θαη ηα 

ηξσθηηθά. 

 Σξήζε παγίδσλ θαη άιισλ ζπζθεπψλ θπζηθνχ πεξηνξηζκνχ. 

 Όηαλ είλαη αλαγθαίν επηινγή θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ pesticides γηα ζπγθεθξηκέλα 

έληνκα ή ηξσθηηθά. 

 Ππζηεκαηηθή Ξηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

PΔSTS & ΠΠΣΔΡΗΠΖ ΚΔ ΛΝΠΖΚΑΡΑ Ή ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΓΔΗΑΠ 
 

Ρα Pests πνπ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εθφζνλ 

ηαπηνπνηεζεί ε παξνπζία ηνπο ζην ππφ έιεγρν πεξηβάιινλ (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

Λνζνθνκείν) είλαη: 

1. Θνπλνχπηα (Mosquitoes): Anopheles spp/Aedes spp/Culex spp θιπ. Κεηαδίδνπλ Δινλνζία, 

Γάγγεην, Δγθεθαιίηηδεο, Θίηξηλν Ξπξεηφ, Ξπξεηφ ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ. 

2. Κχγεο (Flies): Musca domestica θιπ.  

Δίλαη ζεκαληηθνί μεληζηέο κηθξννξγαληζκψλ πνπ πξνθαινχλ λνζήκαηα φπσο είλαη ε 

ζηγθέιισζε, δηαξξντθά λνζήκαηα θαη ηξάρσκα. 

3. Τχιινη (Fleas): Xenopsylla spp θ.ι.π.  

      Δίλαη μεληζηέο ηεο βνπβσληθήο παλψιεο, ηεο ηνπιαξαηκίαο θαη ηνπ κπτθνχ εμαλζεκαηηθνχ 

ηχθνπ (ελδεκηθνχ). 

4. Θαηζαξίδεο (Cockroaches): Blattella germanica/Blatta orientalis /Periplaneta americana / 

Periplaneta australasiae/Supella longipalpa. Νη θαηζαξίδεο εθηηκνχληαη σο πεγέο 

αιιεξγηνγφλσλ θαη εξεζηζηηθψλ άζζκαηνο. Ιίγεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ππάξρνπλ πνπ 

λα ζπλδένπλ ηηο θαηζαξίδεο κε εηδηθέο επηδεκηθέο αζζέλεηεο, σζηφζν έρεη απνδεηρζεί φηη 

κεηαθέξνπλ ηελ Salmonella typhimurium, ηελ Entamoeba histolytica & ηνλ ηφ ηεο 

πνιηνκπειίηηδαο. 

5. Ρζηκπνχξηα θαη αθάξεα (Ticks and mites): - Ρα ηζηκπνχξηα Ixodes ricininus /I. persulcatus 

κεηαδίδνπλ έλα θιαβντφ πνπ πξνθαιεί ηελ Tick-borne Δγθεθαιίηηδα ή φπσο αιιηψο ιέγεηαη 

«Δγθεθαιίηηδα Θεληξηθήο Δπξψπεο». 

- Tα ηζηκπνχξηα Ζyalomma marginatum marginatum, Ζyalomma truncatum & 

Dermacentor marginatus κεηαδίδνπλ έλα Λατξντφ πνπ πξνθαιεί ηνλ αηκνξξαγηθφ ππξεηφ 

Crimean-Congo ζηελ Αθξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Δπξψπε. 
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- Ρν ηζηκπνχξη Rhipicephalus sanguineus θαη ηνπ γέλνπο Dermacentor κεηαδίδνπλ ηελ 

Rickettsia conorii  πνπ πξνθαιεί ηνλ ππξεηφ boutonneuse νλνκαδφκελν επίζεο θαη 

Θειηδψδε Κεζνγεηαθφ ππξεηφ.      

-   Ρα ηζηκπνχξηα ηνπ γέλνπο Ηxodes ζηελ Αζία, Βφξεηα Ακεξηθή θαη Δπξψπε κεηαδίδνπλ ηελ 

Borrelia burgdoferi θαη άιια ζπεηξνρεηηθά βαθηήξηα πνπ πξνθαινχλ ηελ Κπνξειιίσζε ηνπ 

Lyme. 

-  Ρν ηζηκπνχξη Ηxodes ricininus κεηαδίδεη αηκνπξσηφδσα Babesia divergens & Babesia 

major πνπ πξνθαινχλ Κπακπεζίσζε ζε ζπιελεθηνκεζέληεο ζηελ Δπξψπε. 

      6.  Γειεηεξηψδε αξζξφπνδα (Venomous arthropods): 

Πθνξπηνί, αξάρλεο, δηάθνξα πκελφπηεξα φπσο νη ζθήθεο θαη ηα κπξκήγθηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο, αιιά θαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή. 

      7.  Ρξσθηηθά (Rodents): Rattus norvegicus/Rattus rattus/Mus musculus. 

           Ρα λνζήκαηα ζηνλ άλζξσπν ζηα νπνία εκπιέθνληαη ηα ηξσθηηθά γηα ηελ εκθάληζε ηνπο 

κπνξεί λα είλαη: 

 Ioγελή (αηκνξξαγηθνί ππξεηνί πνπ κεηαδίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο κε άκεζε επαθή 

κε θφπξαλα, νχξα, ξηληθέο ή ζηνκαηηθέο εθθξίζεηο κνιπζκέλσλ ηξσθηηθψλ). 

 Ζanta-ηνί κεηαθέξνληαη απφ δηάθνξα είδε ηξσθηηθψλ θαη ην 1993 ζηηο ΖΞΑ έλα 

άγλσζην ηφηε είδνο Ζanta-ηνχ πξνθάιεζε νμεία αλαπλεπζηηθή λφζν γλσζηή σο 

«αλαπλεπζηηθφ ζχλδξνκν απφ Ζanta-ηφ» ζαλαηεθφξν πνπ κεηαδφζεθε κε αεξφιπκα 

ηνπ ηνχ απφ νχξα, απεθξίκκαηα θαη ζάιην κνιπζκέλσλ ηξσθηηθψλ. 

 Οηθεηζηαθά λνζήκαηα κε πην ζεκαληηθφ ηνλ κπτθφ εμαλζεκαηηθφ ηχθν ή ελδεκηθφ. 

 Bαθηεξηαθά λνζήκαηα. Νη αξνπξαίνη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ξεδεξβνπάξ ηεο 

Salmonella typhimurium.  

 Ιεπηνζπείξσζε, Λφζνο Lyme, Ξαλψιε (Yersinia pestis). 

 Ξξσηνδσηθά λνζήκαηα. Ζ ηνμνπιάζκσζε (έκκεζα κνιχλνπλ νη αξνπξαίνη ηηο γάηεο), 

ηξππαλνζσκίαζε (έκκεζα), ιετζκαλίαζε (έκκεζα). 

 Δικηλζηθά λνζήκαηα. 

 

       8. Τείξεο (lice): Pediculus humanus/ : Pediculus capitis/Phthirus pubis.  

           Απφ απηέο κφλνλ ε Pediculus humanus εκπιέθεηαη σο μεληζηήο λνζεκάησλ φπσο είλαη ν 

επηδεκηθφο ηχθνο, ν ελδεκηθφο ππφζηξνθνο ππξεηφο θαη ν ππξεηφο ησλ ραξαθσκάησλ. 

 

Βηβιηνγξαθία :  

 

1. PESTICIDES AND THEIR APPLICATION For the control of vectors and pests of  public 

health importance WHO/CDS/ ΛTD/WHOPES/ GCDPP/2006.1 

 

2. INTEGRATED PEST MANAGEMENT BMBL Appendix G CDC. 

 
3. DISEASE VECTORS AND PESTS chapter 4 from Healthly  Housing Reference Manual CDC. 
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Γ. ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΗ ΘΩΓΗΘΝΞΝΗΖΠΖ ΡΩΛ ΣΩΟΩΛ /ΡΚΖΚΑΡΩΛ /ΘΙΗΛΗΘΩΛ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ 

ΔΙΔΓΣΝΛΡΑΗ ΓΗΑ PESTS ΘΑΗ ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝΗ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΗ Ζ ΞΔΘΛΝΗ ΠΡΝΠ ΝΞΝΗΝΠ ΘΑ 
ΑΞΔΘΛΔΡΑΗ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΓΗΑ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΔΜΓΗΑΛΠΖΠ – ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ PESTS. 

 

                       Ξ Ν Γ Δ Η Ν 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΣΥΟΝ / ΡΚΖΚΑΡΝΠ / ΘΙΗΛΗΘΖΠ 

 

1 ΡΚΖΚΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ (ΞΝΓΔΗΝ) Όινη νη εζσηεξηθνί θαη φινη νη 
εμσηεξηθνί ρψξνη ηεο θνπδίλαο θαη ε ηαξάηζα ηεο. 

2 ΣΥΟΝΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ Όινο ν πεξηθξαγκέλνο θαη ν 

πεξηβάιινλ ρψξνο γχξσ απφ ηνλ βηνινγηθφ. 

3 ΣΥΟΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΚΝΙΠΚΑΡΗΘΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ (ΞΟΥΖΛ 

ΑΞΝΡΔΦΟΥΡΖ) 

4 ΣΥΟΝΠ ΚΖΣΑΛΝΠΡΑΠΗΥΛ – ΜΙΝΟΓΔΗΝ – ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΔΣΛΖΡΥΛ 
Ιεβεηνζηάζην 

5 ΣΥΟΝΠ ΞΑΟΑΚΝΛΖΠ ΠΚΞΗΔΠΡΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ 

ΝΗΘΗΑΘΝ ΡΞΝ  Σψξνο ζπιινγήο απνβιήησλ νηθηαθνχ ηχπνπ θαη ν 
πεξηβάιινλ ρψξνο. 

6 ΡΚΖΚΑ ΞΙΛΡΖΟΗΝ-ΠΗΓΔΟΥΡΖΟΗΝ - ΟΑΦΔΗΝ 

Όινη νη εζσηεξηθνί, ν πεξηβάιινλ εμσηεξηθφο ρψξνο θαη ε ηαξάηζα. 

7 ΓΟΑΦΔΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ - ΓΟΑΙΗΘΥΛ - 

ΤΘΡΗΘΥΛ ΑΞΝΘΖΘΔΠ ΙΗΘΥΛ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ. 

8 ΓΟΑΦΔΗΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 
 

9 ΑΞΝΘΖΘΖ ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΝ ΙΗΘΝ 

 

10 ΑΞΝΘΖΘΖ ΓΟΑΦΗΘΖΠ ΙΖΠ 

 

11 ΑΞΝΘΖΘΖ ΔΗΓΥΛ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ 
 

12 ΛΔΘΟΝΡΝΚΔΗΝ  Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ 

ηκήκαηνο. 

13 ΡΚΖΚΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 

Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο 

απνζηείξσζεο θαη ηνπ ρψξνπ απνιχκαλζεο θιηλψλ. 

14 ΡΚΖΚΑ ΑΘΡΗΛΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 

Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο & απφ ηελ 
απέλαληη κεξηά ηνπ θεληξηθνχ δηαδξφκνπ ηνπ ππνγείνπ. 

15 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ 

Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο. 

16 ΡΚΖΚΑ ΞΟΥΡΥΛ ΒΝΖΘΔΗΥΛ 
Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο. 

17 ΒΑΠΖ ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ (πφγεην) 

18 ΡΚΖΚΑ ΑΗΚΝΓΝΠΗΑΠ 
Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο. 

19 ΡΝΑΙΔΡΔΠ ΔΞΗ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΟΝΚΝ 

ΞΝΓΔΗΝ 

20 ΑΞΝΓΡΖΟΗΑ ΔΞΗ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΟΝΚΝ ΡΝ 

ΞΝΓΔΗΝ 

21 ΡΚΖΚΑ ΦΠΗΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 
Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη ηνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη 

ηα γξαθεία άιισλ ππεξεζηψλ πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

22 ΡΚΖΚΑ ΦΙΝΟΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ 
 

23 ΓΟΑΦΔΗΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΞΗ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΟΝΚΝ 
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ΡΝ ΞΝΓΔΗΝ 

24 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝ ΘΑΛΑΙΗ ΞΝΓΔΗΝ 
 

25 ΑΚΦΗΘΔΑΡΟΝ Όινο ν εζσηεξηθφο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηνπ 

ακθηζεάηξνπ θαη απφ ηηο δχν εμφδνπο ηνπ θαη νη ηνπαιέηεο δεμηά ηεο 
εηζφδνπ ηνπ. 

26 ΤΔΓΝΟΝΦΔΠ ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΓΗΑΓΟΝΚΥΛ ΡΝ ΞΝΓΔΗΝ (Θεληξηθνχ, 

θάζεησλ πνπ νδεγνχλ ζηα θηήξηα ΑΒΓ, Κηθξνχ παξάιιεινπ απφ ηα 
πιπληήξηα, θαη ησλ δηαδξφκσλ θάζεησλ θαη παξάιιεισλ ζηα 

ελδνζθνπηθά ηκήκαηα θαη ηα ηαηξεία ηνπ ππνγείνπ). 

27 ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ ΡΝ ΞΝΓΔΗΝ 
Θεληξηθφο ππνγείνπ, 3 θάζεηνη πνπ νδεγνχλ ζηα θηήξηα ΑΒΓ, Κηθξνχ 

κήθνπο παξάιιεινο απφ ηα πιπληήξηα θαη νη δηάδξνκνη θάζεηνη θαη 
παξάιιεινη πίζσ απφ ην θπιηθείν (ζηα ελδνζθνπηθά  ηκήκαηα θαη ηα 

ηαηξεία ηνπ ππνγείνπ). 

28 ΑΟΣΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ-ΞΝΓΔΗΝ 
 

29 ΓΟΑΦΔΗΑ ΓΗΔΘΛΡΖ & ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ ΡΚΖΚΑΡΥΛ ΡΔΣΛΗΘΖΠ 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ – ΞΝΓΔΗΝ. 

30 ΡΚΖΚΑ ΙΗΘΝΡΟΗΤΗΑΠ 

Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη (ζπρλέο θσιηέο ζθεθψλ 

εμσηεξηθά). 

31 ΡΚΖΚΑ ΔΛΓΝΠΘΝΞΖΠΔΥΛ 

Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη. 

32 ΡΚΖΚΑ ΒΟΝΓΣΝΠΘΝΞΖΠΔΥΛ 
Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη. 

33 ΝΙΑ ΡΑ ΡΑΘΡΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ ΡΝ ΞΝΓΔΗΝ 

 

34 ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 

 

35 ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ 
 

  

                            Η Π Ν Γ Δ Η Ν 
 

36 ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ Όινη νη εζσηεξηθνί θαη πεξηκεηξηθά φινη νη εμσηεξηθνί 

ρψξνη ηνπ εζηηαηνξίνπ κε ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο ηνπο (ληπηήξεο, 
ηνπαιέηεο, πξνζάιακν αζαλζέξ). 

37 ΓΟΑΦΔΗΑ ΚΝΛΑΓΑΠ ΔΗΓΗΘΥΛ ΙΝΗΚΥΜΔΥΛ, ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΚΔΘ, 
ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙΝΓΥΛ, ΤΣΗΑΡΟΥΛ θιπ 

38 ΚΗΘΟΝΒΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

 

39 ΑΛΝΠΝΙΝΓΗΘΝ ΔΓΑΠΡΖΟΗΝ (Απέλαληη απφ ην Κηθξνβηνινγηθφ). 

40 ΣΥΟΝΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΓΗΑΚΝΛΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 

41 ΓΟΑΦΔΗΑ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖΠ – ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ   

 

42 ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 

 

43 ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ / ΘΙΗΛΗΘΖΠ ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑΠ 

44 ΗΝΙΝΓΗΘΝ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ 
 

45 ΣΥΟΝΠ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΥΛ ΑΞΑΛΡΖΠΔΥΛ 
 

46 ΚΝΛΑΓΑ ΚΑΓΛΖΡΗΘΖΠ ΡΝΚΝΓΟΑΦΗΑΠ (MRI UNIT). 

 

47 ΚΝΛΑΓΑ ΞΔΟΖΣΝΡΝΚΝΓΟΑΦΗΑΠ 
 



                                                                                                                                                  

                                                                                                  Αλήθεη ζηε Γ/με 75/2016 

 

27 
 

48 ΚΝΛΑΓΑ ΡΔΣΛΖΡΝ ΛΔΦΟΝ 

 

49 ΣΥΟΝΠ ΞΟΝΠΥΟΗΛΖΠ ΞΑΟΑΚΝΛΖΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ ΡΔΣΛΖΡΝ 

ΛΔΦΟΝ 

50 ΡΚΖΚΑ ΞΟΖΛΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑ ΗΛ VIVO 
(ΠΞΗΛΘΖΟΝΓΟΑΦΖΚΑΡΑ) 

51 ΚΝΛΑΓΑ ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΝΚΝΓΟΑΦΝ 

 

52 ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ / ΔΞΔΚΒΑΡΗΘΖΠ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ 

ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΓΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ / ΔΞΔΚΒΑΡΗΘΖΠ ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΑΠ 

53 ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΘΝ ΡΚΖΚΑ 
 

54 ΚΝΛΑΓΑ ΚΑΠΡΝΓΟΑΦΗΑΠ 

 

55 ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΠΑΙΝΛΗ ΞΝΓΝΣΖΠ 
Όινη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί ρψξνη. 

56 ΡΝΑΙΔΡΔΠ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΓΗΑΓΟΝΚΝ (Δ) 
ΗΠΝΓΔΗΝ 

57 ΡΑΘΡΗΘΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΗΑΡΟΔΗΑ 

 

58 ΡΚΖΚΑ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

59 ΡΚΖΚΑ ΔΞΗΠΘΔΞΡΟΗΥΛ ΓΔΗΑΠ 

 

60 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΡΔΗ 
 

61 ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΞΝΓΔΚΑΡΗΛΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ 

 

62 ΝΙΔΠ ΝΗ ΡΝΑΙΔΡΔΠ ΞΝ ΒΟΗΠΘΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΣΥΟΝ ΡΥΛ 

ΡΑΘΡΗΘΥΛ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ. 
 

63 ΝΙΝΗ ΝΗ ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ ΡΝ ΗΠΝΓΔΗΝ Θεληξηθφο (Δ) 

Νη 4 θάζεηνη δηάδξνκνη ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθφ πνπ ηνλ ζπλδένπλ 
κε ηα εξγαζηήξηα, ν δηάδξνκνο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη φινη νη 

δηάδξνκνη ζην ρψξν ησλ ηαθηηθψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ. 

64 ΝΙΔΠ ΝΗ ΤΔΓΝΟΝΦΔΠ ΡΥΛ ΓΗΑΓΟΝΚΥΛ ΡΝ ΗΠΝΓΔΗΝ 

  

 

                               1νο  ΝΟΝΦΝΠ 
 

65 ΚΔΘ 

 

66 

 

ΡΚΖΚΑ ΑΛΑΛΖΤΖΠ 

67 ΡΚΖΚΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ 
 

68 ΚΑΗΔΡΖΟΗΝ 

 

69 ΚΔΘ ΞΟΝΥΟΥΛ / ΡΚΖΚΑ ΛΔΝΓΛΥΛ 

 

70 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΓΗΑΓΟΝΚΝΠ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ 
 

71 ΑΞΝΓΡΖΟΗΑ – WC ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ 

 

72 ΝΙΝΗ ΝΗ ΣΥΟΝΗ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 

  

 Α ΘΡΗΟΗΝ 
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73 ΞΑΗΓΗΑΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΗΠΝΓΔΗΝ ΑΟ) 

 

74 ΚΝΛΑΓΑ ΔΛΡΑΡΗΘΖΠ ΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΞΑΗΓΥΛ  

(ΗΠΝΓΔΗΝ ΓΔ) 

75 ΚΑΗΔΡΗΘΖ-ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  
(1νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ & ΓΔ) 

76 ΝΟΝΙΝΓΗΘΖ  ΘΙΗΛΗΘΖ  (2νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 

 

77 ΑΗΚΑΡΝΙΝΓΗΘΖ  ΘΙΗΛΗΘΖ (2νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

 

78 ΥΟΙ ΘΙΗΛΗΘΖ  (3νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 
 

79 ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (3νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

 

80 ΓΑΠΡΟΔΛΡΔΟΝΙΝΓΗΘΖ  ΘΙΗΛΗΘΖ (4νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 
 

81 ΓΔΟΚΑΡΝΙΝΓΗΘΖ – ΟΔΚΑΡΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ 
(4νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

                        

 
                           Β΄ ΘΡΗΟΗΝ 

 

 

82 ΡΚΖΚΑ ΑΘΡΗΛΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 

(ΗΠΝΓΔΗΝ ΑΟ) 

83 ΡΚΖΚΑ ΗΥΓΗΝ (ΗΠΝΓΔΗΝ ΑΟ) 
 

84 ΡΚΖΚΑ ΞΟΖΛΗΘΖΠ ΗΑΡΟΗΘΖΠ ΚΝΛΑΓΑ ΗΛ VITRO(ΗΠΝΓΔΗΝ ΑΟ) 

 

85 ΞΑΗΓΝΑΗΚΑΡΝΝΓΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  (ΗΠΝΓΔΗΝ ΓΔ) 

 

86 ΝΟΘΝΞΔΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (1νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ & ΓΔ) 
 

87 ΓΛΑΘΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ  ΘΙΗΛΗΘΖ (1νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

 

88 ΛΔΟΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (2νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 

 

89 ΘΙΗΛΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖΠ ΝΓΘΝΙΝΓΗΑΠ – ΣΝΓΘ (2νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 
 

90 ΑΓΓΔΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  (3νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 

 

91 ΘΑΟΓΗΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (3νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

 

92 ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (4νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 
 

93 ΚΔΞΘ (4νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

 

94 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΠΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ-ΑΗΚΝΓΛΑΚΗΘΝ 

ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ(4νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 

 

  

                                   Γ΄ ΘΡΗΟΗΝ 
 

 

95 ΞΑΗΓΝΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΗΠΝΓΔΗΝ ΑΟ) 
 

96 ΤΣΗΑΡΟΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ- ΚΝΛΑΓΑ ΝΜΔΥΛ (ΗΠΝΓΔΗΝ  ΓΔ) 
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97 ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΝΓΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (1νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 
 

98 ΡΚΖΚΑ ΣΖΚΔΗΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ (1νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 

 

99 ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΞΑΗΓΥΛ (2νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 
 

100 ΓΔΛΗΘΖ ΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (2νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 
 

101 ΛΔΦΟΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  (3νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 

 

102 ΞΑΘΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  (3νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 
  

103 ΞΛΔΚΝΛΝΙΝΓΗΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ  (4νο ΝΟΝΦΝΠ ΑΟ) 

104 ΛΔΟΝΙΝΓΗΘΖ-ΔΛΓΝΘΟΗΛΝΙ. ΘΙΗΛΗΘΖ  (4νο ΝΟΝΦΝΠ ΓΔ) 
 

105 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ Α΄ ΘΡΖΟΗΝ 

 

106 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ Β΄ ΘΡΖΟΗΝ 

 

107 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ Γ΄ ΘΡΖΟΗΝ 
 

                                        

 
ΑΙΙΑ ΘΡΗΟΗΑ ΘΑΗ ΣΩΟΝΗ ΔΘΡΝΠ ΡΝ ΒΑΠΗΘΝ ΘΝΟΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

108 ΞΔΗΟΑΚΑΡΝΕΥΑ 

109 ΜΔΛΥΛΑΠ ΗΑΡΟΥΛ (ΑΞΝΘΖΘΖ) 

110 ΜΔΛΥΛΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΥΛ (ΞΟΝΛΖΞΗΝ ΗΠΝΓΔΗΝ- ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ 1νο ΝΟΝΦΝΠ). 

111 ΜΔΛΥΛΑΠ ΛΗΑΟΣΝ 

112 ΑΟΣΔΗΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (ΠΡΝ ΞΝΓΔΗΝ ΡΝ ΜΔΛΥΛΑ ΛΗΑΟΣΝ) 

113 ΞΑΗΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ 

114 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΞΔΗΟΑΚΑΡΝΕΥΥΛ 

115 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΜΔΛΥΛΑ ΗΑΡΟΥΛ 

116 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΜΔΛΥΛΑ ΛΝΠΖΙΔΡΥΛ 

117 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΜΔΛΥΛΑ ΛΗΑΟΣΝΠ 

118 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΞΑΗΓΗΘΝ 

119 ΜΔΛΥΛΑΠ ΖΙΗΑΣΡΗΓΑ 

120 ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ ΣΥΟΝΠ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΜΔΛΥΛΑ ΖΙΗΑΣΡΗΓΑ 

121 ΝΙΝΗ ΝΗ ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΝ ΓΔΛ 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΝΛΡΑΗ ΠΔ ΞΟΝΖΓΝΚΔΛΝΠ ΘΥΓΗΘΝΠ ΔΥΠ ΡΖΛ 

ΞΔΟΗΦΟΑΜΖ. 

122 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΡΝΜΗΘΝΙΝΓΗΑΠ (ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ) ΞΡΔΟΓΑ 6γ, 3 
ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ, 1 ΘΝΕΗΛΑ, 7 ΓΟΑΦΔΗΑ, 2 ΑΞΝΘΖΘΔΠ, 1 ΑΗΘΝΠΑ 

ΠΛΑΛΡΖΠΔΥΛ. 

123 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΞΑΘΝΙΝΓΝΑΛΑΡΝΚΗΑΠ (ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ) ΞΡΔΟΓΑ 
7γ, 9 ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ, 8 ΓΟΑΦΔΗΑ, 1 ΑΞΝΘΖΘΖ, 2 ΑΟΣΔΗΝΘΖΘΔΠ. 

124 ΑΙΙΑ ΘΡΗΟΗΑ ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ. (ΡΔΞ ΔΞΔΘΡΑΠΖ, ΜΔΛΥΛΑΠ 

ΤΣΑΟΓΥΠ, ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΑ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΑ ΘΑΞΝΓΗΠΡΟΗΝ ΘΑΗ 
ΦΟΑΛΡΕΖ, ΘΙΞ) 

 

ΞΝΓΝΚΔΠ ΞΝ ΞΑΟΣΝΛ ΠΡΝ ΞΑΓΛΖ ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΙΔΓΣΝ ΔΛΡΝΚΩΛ ΘΑΗ ΡΟΩΘΡΗΘΩΛ 
 

 Γνισκαηηθνί ζηαζκνί ηξσθηηθψλ – ΔΜΥΡΔΟΗΘΑ ΠΛΝΙΝ 211 (209 αξηζκεκέλνη, 2 ρσξίο 

αξίζκεζε / δηπινί ζηε ζέζε αξίζκεζεο). πάξρεη ζρέδην ζην νπνίν θαίλεηαη ε ζέζε ηνπο). 
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 Γνισκαηηθνί ζηαζκνί ηξσθηηθψλ – ΔΠΥΡΔΟΗΘΑ ΠΛΝΙΝ 43 

 

 

  7 Πηα αίζξηα ησλ θηεξίσλ ΑΒΓ 2 ζην Α 

2 ζην Β 
3 ζην Γ 

  4 Πην ηκήκα Αηκνδνζίαο  

  4 Πην Φαξκαθείν  

  9 Πην ππφγεην πίζσ απφ ην θπιηθείν 2 αξρείν 
1 ιηζνηξηςία 

1 είζνδν ππνγείνπ  
2 πιεξνθνξηθή  

1 γξαθείν Πεθεξηδή  

1 δηάδξνκν έμσ απφ ην γξαθείν 
κε Λν 82  

1 απνζήθε Ξξντζηακέλεο 

 5 ΡΔΞ  

 3 Μελψλαο ΛΗΑΟΣΝΠ Μελψλαο Τπραξγψο (3 φξνθνη-

ηζφγεην) (Λ.Μπινχξε 9-Ξαηέιεο) 

2810 341-458 

 4 Θνπδίλα  

 1 ΚΡΛ Ξξνζηαηεπφκελν Γηακέξηζκα 

(Φξαηδή 9-Θέξηζζνο)  

 1 Απνζήθε γεηνλνκηθνχ ιηθνχ  

 1 Ξαηδηαηξηθή  Ξξνζηαηεπφκελν Γηακέξηζκα 

(Θαπνδηζηξίνπ 9 – Αγ.Θσλ/λνο) 

 1 Νξζνπεδηθή   

 1 Ξαζνινγηθή   

 1 Μπινπξγείν  

 1 Κεραλνζηάζην  Γξαθείν Θαξαβαζίιε 

 

 Ζιεθηξηθνί ιακπηήξεο κε θνιιψδεηο επηθάλεηεο γηα ηελ παγίδεπζε ηπηάκελσλ εληφκσλ 

ΠΛΝΙΝ 52. 

10 ζηελ θνπδίλα ηχπνπ ΣΑΚΑΗΙΔΥΛ 

42 ζηνπο ρψξνπο (Ξαηδηαηξηθή, ΣΝΓΘ, Λεπξνρεηξνπξγηθή, ΡΔΞ) ηχπνπ LURA LICHT 

 

ΔΗΛΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΖ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΛΑ ΑΙΙΑΕΔΗ ΡΗΠ ΘΝΙΙΥΓΔΗΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΔΠ ΡΝΙΑΣΗΠΡΝΛ 
ΑΛΑ ΓΗΚΖΛΝ ΚΔ ΓΗΘΑ ΡΝ ΙΗΘΑ Ή ΝΞΝΡΔ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΔΘΡΑΘΡΑ. 

 Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγμεη θαη λα θαηακεηξήζεη ηνπο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο θζαξκέλνπο ή απνιεζζέληεο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο θαηά ηελ αλάιεςε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ. 

 
Γ. ΠΡΝΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΝ: 

 

Ν απνηειεζκαηηθφο (πηζηνπνηεκέλνο) έιεγρνο φισλ ησλ PESTS πνπ αλαθέξνληαη αιιά θαη 
άιισλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη πηζαλφλ λα εληνπηζηνχλ απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 

λνζνθνκείνπ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξίθξαμεο 
ηνπ Λνζνθνκείνπ) κε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ, πξνζσπηθνχ, επηζθεπηψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

Δ. ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΘΔΡΔΗ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ : 

 Έγθξηζε άδεηαο ή αλαλέσζε άδεηαο απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο. 

 ISO 9001: 2000 ή λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 
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 πεχζπλε δήισζε φηη γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο νδεγίαο 93/43/ΔΝΘ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ HACCP φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ εληφκσλ ζην 

ηκήκα δηαηξνθήο ηνπ Λνζ/κείνπ. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα 

Γεκφζηα Αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο αγνξάο. 

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φηη επηζθέθζεθε θαη έιαβε γλψζε ησλ ρψξσλ πξνο 

Δληνκνθηνλία – Κπνθηνλία. 

 Λα θαηαηεζεί πιήξεο θάθεινο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO, CE MARK 

& ISO 14001 

 Γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ εξγαζία Απεληφκσζεο - Κπνθηνλίαο ζηα Λνζνθνκεία. 

 Θαηάζηαζε ζεσξεκέλεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  

pesticides θαη πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 

 πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ έθηαθην πξφβιεκα 

πξνθχςεη ζα ζπεχδεη άκεζα πξνο δηεξεχλεζε κφιηο θιεζεί απφ ηα επνπηεχνληα φξγαλα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 

 

 

ΠΡ.  ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ:  

 

Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Γηαρείξηζεο PEST πνπ ζεκαίλεη φηη ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε κηα 

αιιεινδηαδνρή ελεξγεηψλ ζπλερψο (ππνρξεσηηθψλ αιιηψο ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε) πνπ 

είλαη:  

1. Δμαληιεηηθή επηζεψξεζε φισλ ησλ ρψξσλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(εκεξήζηα αιιά θαη λπρηεξηλή επηζεψξεζε), κε ηνπο θαηάιιεινπο θαθνχο θαη φιν ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηνλ εληνπηζκφ εζηηψλ, θσιηψλ, πεξαζκάησλ, απεθξηκκάησλ 

Pests θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ ή δεκηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ 

Pests ζην Λνζνθνκείν (νπσζδήπνηε ζηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηαθηηθά κηα θνξά ηνλ κήλα θαη έθηαθηα φπνηε ρξεηαζηεί 1 θνξά/κήλα). 

2. Σξήζε παγίδσλ (εηδηθψλ γηα θάζε Pest) γηα ηελ αλίρλεπζε, ηε ζπιινγή θαη ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ εηδψλ Pests πνπ ππάξρνπλ ζην λνζνθνκείν (νπσζδήπνηε αλά ηξίκελν). 

3. Θαζνξηζκφο νξίσλ αλνρήο (ή απεηιήο) αλά Pest θαη αλά ηκήκα ή αλά ρψξν (π.ρ. φξην 

αλνρήο γηα θαηζαξίδεο ζην ηκήκα δηαηξνθήο) ζχκθσλα κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα κε 

ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Ξξνηάζεηο γηα έξγα εμπγίαλζεο ή απνθιεηζκνχ Pests πξνο ηνλ αληίζηνηρν πξντζηάκελν 

θάζε ηκήκαηνο / αλά κήλα (ζε απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο ελφηεηαο Γ). 



                                                                                                                                                  

                                                                                                  Αλήθεη ζηε Γ/με 75/2016 

 

32 
 

5. Δθφζνλ νη παξεκβάζεηο εμπγίαλζεο θαη απνθιεηζκνχ δελ αξθνχλ θαη απαηηείηαη εθαξκνγή 

Pesticides ζα πξέπεη γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Pesticide λα ζπλεθηηκεζεί ε 

πηζαλφηεηα αληνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Pest -ζηφρνπ. Ζ αληνρή εχθνια κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί κε ηε ρξήζε ησλ πξνηππνπνηεκέλσλ test kits WHO (πιεξνθνξίεο 

http://www/who/int/whopes/resistance/en/WHO CDS CPE PVC 2001.2 pdf).  

6. Δθφζνλ απαηηείηαη παξέκβαζε κε εθαξκνγή Pesticides ζα γλσζηνπνηείηαη 5 εκέξεο 

λσξίηεξα ζηελ Δπφπηξηα Γεκφζηαο γείαο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα ελεκεξψζεη ηνλ 

αληίζηνηρν πξντζηάκελν θάζε ηκήκαηνο. Πηε γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο, ν πιεζπζκφο – ζηφρνο (πρ. θνπλνχπηα), ε δξαζηηθή νπζία πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, πνπ πξέπεη λα είλαη εηδηθή γηα ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν, λα είλαη εγθεθξηκέλε 

απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο γηα ρξήζε ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, κε ηε κηθξφηεξε 

επηθηλδπλφηεηα, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη νπσζδήπνηε γηα θάζε Pesticide πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ WHO (WHO hazard classification active 

ingredient: Class Ia:  Δμαηξεηηθά επηθίλδπλε, Class Ib:  Ξνιχ επηθίλδπλε, Class IΗ: Κεηξίσο 

επηθίλδπλε, Class IΗΗ:  Διαθξψο επηθίλδπλε, Class U:  Απίζαλν λα ζέηεη έλα νμχ θίλδπλν ζε 

θαλνληθή ρξήζε), θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο πξνθχιαμεο ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα αζθαιείαο γηα αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο. 

7. Ξηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο (αθνινπζψληαο ηελ αξηζκεηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ 

πξναλαθέξζεθε) αλά ηκήκα, θιηληθή ή ρψξν κε ηε ρξήζε εηδηθψλ παγίδσλ αλά είδνο Pest 

ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηα φξηα αλνρήο (ή απεηιήο) πνπ έρνπλ ηεζεί (νπσζδήπνηε αλά κήλα). 

 

 

 

 
 

 

Ε.  ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΡΝ ΔΟΓΝ (ΔΙΔΓΣΝ ΔΛΡΝΚΩΛ ΘΑΗ ΡΟΩΘΡΗΘΩΛ) ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ ΑΞΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ: 
 

1. Eπφπηξηα Γεκφζηαο γείαο 

2. Ξξντζηάκελνο/ε Γξαθείνπ Δπηζηαζίαο 

3. Ξξφεδξνο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ 

4. Γηα ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο/ηκήκαηα/ θιηληθέο ηελ άκεζε επνπηεία ζα αζθεί ν άκεζνο 

πξντζηάκελνο ή ππεχζπλνο φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηελ ελφηεηαο Γ αθνχ ζα έρνπλ 

δηαλεκεζεί δχν ελεκεξσηηθά έληππα  -  ΚΔ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΡΥΛ PESTS ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΑ / 

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΥΛ PESTICIDES. 

 

 
Ζ. ΔΛΡΞΑ ΞΝ ΞΝΣΟΔΝΡΑΗ ΛΑ ΞΟΝΠΘΝΚΗΕΔΗ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ΓΗΑ  ΡΖΛ ΔΞΗΒΔΒΑΗΩΠΖ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΖΠ 

ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΠΡΖΛ ΔΛΝΡΖΡΑ (ΠΡ) ΑΙΙΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΡΖΠ 
ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΒΑΠΖ ΡΖΛ ΝΞΝΗΑ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΘΑ ΘΟΗΛΔΡΑΗ ΡΝ ΔΟΓΝ ΡΝ ΑΞΝ ΡΝΠ 

ΔΞΝΞΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. 
 

http://www/who/int/whopes/resistance/en/WHO%20CDS%20CPE%20PVC%202001.2
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1. Δλεκεξσηηθφ έληππν κε νδεγίεο- θιεηδηά πσο πξνιακβάλεηαη ε είζνδνο θάζε είδνπο pest 

(αλαιπηηθά γηα θάζε είδνο) ζε έλα ρψξν. Θα ζπληαρζεί απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ζα 

ππνβιεζεί πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ γηα 

έγθξηζε θαη ζα δηαλεκεζεί πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 120 ρψξσλ πνπ ζα ειέγρνληαη. 

2. Δλεκεξσηηθφ έληππν κε νδεγίεο- θιεηδηά α) ησλ θπξηφηεξσλ ηξφπσλ εθαξκνγήο 

PESTICIDES ζε εζσηεξηθνχο αιιά θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο β) ησλ θξίζηκσλ ζεκείσλ γηα 

ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη γ) ησλ πξνθπιάμεσλ πνπ πξέπεη λα παίξλνληαη γηα 

ηελ πξνζηαζία αζζελψλ, επηζθεπηψλ θαη πξνζσπηθνχ. Ρν έληππν ζα ζπληαρζεί απφ ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ζα ππνβιεζεί πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Λνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ γηα έγθξηζε θαη ζα δηαλεκεζεί πξνο ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 120 

ρψξσλ πνπ ζα ειέγρνληαη. 

3. Έληππν παξάζεζεο απνηειεζκάησλ αλίρλεπζεο pests ζην Λνζνθνκείν θαη θαζνξηζκφο 

νξίσλ αλνρήο αλά ρψξν (ΓΔΗΡΔ ΞΝΓΔΗΓΚΑ Η). 

4. Έληππν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζίεο εμπγίαλζεο – απνθιεηζκνχ pests 

πξνο ηνλ ππεχζπλν θάζε ρψξνπ (ΓΔΗΡΔ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΗΗ). 

5. Έληππν γλσζηνπνίεζεο & εθαξκνγήο pesticides (ΓΔΗΡΔ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΗΗΗ). 

6. Έληππν πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ pests αλά 

ρψξν μερσξηζηά (ΓΔΗΡΔ ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΗV). 

7. Έληππν πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ pests 

ζπγθεληξσηηθφ γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο (ΓΔΗΡΔ ΞΝΓΔΗΓΚΑ V). 

8. Ρξηκεληαίν έληππν ελεκέξσζεο ηνπ Ξξφεδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Λνζνθνκεηαθψλ 

Ινηκψμεσλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα (ΓΔΗΡΔ ΞΝΓΔΗΓΚΑ VΗ). 

 

 

Θ. Θα γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε από ηνπο πξντζηακέλνπο όισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ρώξσλ ηνπ Λνζ/κείνπ 

(όπσο απηνί έρνπλ νξηζηεί) πξνο ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ θαη επνπηείαο έξγνπ γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 
παξνπζηαζηεί ή πξνθύςεη ζρεηηθά κε ηελ Δληνκνθηνλία-Κπνθηνλία. 

 
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ  Η 
Ρξηκεληαίν Έληππν παξάζεζεο απνηειεζκάησλ αλίρλεπζεο pests ζην Λνζνθνκείν θαη θαζνξηζκφο 

νξίσλ αλνρήο αλά ρψξν. 

 

PESTS ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΖ ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΣΥΟΝ 

ΡΚΖΚΑΡΝΠ 
ΘΙΗΛΗΘΖΠ 

ΝΟΗΑ 

ΑΛΝΣΖΠ 

ΚΔΘΝΓΝΠ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖΠ 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ 

ΘΑΡΠΑΟΗΓΔΠ       

       

       

       

       

ΚΓΔΠ       
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ΘΝΛΝΞΗΑ       

       

       

       

ΠΦΖΘΔΠ       

       

       

       

       

ΡΠΗΚΞΝΟΗΑ       

       

       

       

       

ΑΘΑΟΔΑ       

       

       

       

       

ΤΙΙΝΗ       

       

       

ΡΟΥΘΡΗΘΑ       

       

       

       

       

       

       

 

               Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ Διέγρνπ Δληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηνπ ΞαΓΛΖ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΗΗ 
 

Έληππν ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ γηα εξγαζία εμπγίαλζεο - απνθιεηζκνχ pests πξνο ηνλ 
ππεχζπλν ηνπ ρψξνπ. 

 

 

Θσδηθφο Σψξνπ/Ρκήκαηνο /Θιηληθήο                                           Ζκεξνκελία 

 

 
 

                                                               Ξξνο ηνλ Ξξντζηάκελν ή πεχζπλν 
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Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζην ρψξν ζαο απαηηείηαη λα ιπζνχλ ηα εμήο 

πξνβιήκαηα: 
 

 
1.  

 
2.  

 

3.  
 

4.  
 

 

 
               Ν Aλάδνρνο ηνπ έξγνπ Διέγρνπ Δληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηνπ ΞαΓΛΖ 

 
 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΗΗΗ 

Έληππν γλσζηνπνίεζεο θαη εθαξκνγήο pesticides 

Θσδηθφο ρψξνπ 

 

 

Pest-ζηφρνο 
 

 

 

Ζκεξνκελία πξνγξακκαηηζκνχ 
εθαξκνγήο pesticide 

 

Ζκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο 
εθαξκνγήο pesticide 

 

Pesticide (δξαζηηθή νπζία θαη εκπνξηθφ 

φλνκα) 
 

 

Κνξθή pesticide (δφισκα, αλαξηψκελε 

θάςνπια, δηαβξέμηκε ζθφλε, 
πδαηνδηαιπηή ζθφλε, ππεξ-ρακεινχ 

φγθνπ πγξφ, πδαηνδηαιπηνί θφθθνη θιπ). 

 

Ρνμηθφηεηα Pesticide LD50  

Kαηεγνξία επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

δξαζηηθήο νπζίαο ηνπ WHO 

 

 

Ππγθέληξσζε (gl ε g/kg) % 

 

 

Ρξφπνο εθαξκνγήο (π.ρ. ςεθαζκφο 
επηθάλεηαο, εθαξκνγή ζε ρψξν κε ςπρξφ 

ή ζεξκφ fogging θιπ.) 
 

 

Απαηηνχκελνο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο 

(γάληηα, κάζθα θιπ.). 
 

 

Κέηξα πξνζηαζίαο αζζελψλ, πξνζσπηθνχ 

θαηά ηελ εθαξκνγή 
 

 

Πεκεία αλαγλψξηζεο έθζεζεο ζε 

Pesticide. 
 

 

 

Αληίδνην  
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               Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ Διέγρνπ Δληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ηνπ ΞαΓΛΖ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ  ΗV 
 

Έληππν πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ pests αλά ρώξν μερσξηζηά 
 

PESTS ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΖ ΝΟΗΑ 

ΑΛΝΣΖΠ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΝΠ 

ΖΚΔΟ/ΛΑΗ 

ΘΑΡΠΑΟΗΓΔΠ      

      

      

      

      

ΚΓΔΠ      

      

      

      

ΘΝΛΝΞΗΑ      

      

      

      

ΠΦΖΘΔΠ      

      

      

      

      

ΡΠΗΚΞΝΟΗΑ      

      

      

      

      

ΑΘΑΟΔΑ      

      

      

      

      

ΤΙΙΝΗ      

      

      

ΡΟΥΘΡΗΘΑ      

      

      

      

      

      

      

 

               Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ Διέγρνπ Δληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηνπ ΞαΓΛΖ 
  

Μερσξηζηφ έληππν πηζηνπνίεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ PESTS ππνρξενχηαη λα δίλεη ν 
αλάδνρνο γηα ηνπο παξαθάησ ρψξνπο: 

 

1. Ρν ηκήκα δηαηξνθήο (θαη εζηηαηφξην) 

2. Ρν ηκήκα Απνζηείξσζεο 

3. Ρα ρεηξνπξγεία 

4. Ρηο κνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΚΔΘ-ΚΔΞΘ-ΚΔΘ Λενγλψλ - ΚΔΘ Ξαίδσλ) 
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5. Ρν ηκήκα Αηκνδνζίαο 

6. Ρν ηκήκα Δπεηγφλησλ Ξεξηζηαηηθψλ 

7. Ρν ηκήκα ησλ Ραθηηθψλ Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ 

8. Ρν ηκήκα ηεο Αγγεηνγξαθίαο 

9. Ρν ηκήκα ειεθηξνθπζηνινγηθήο κειέηεο 

10. Ρν ηκήκα θπζηνζεξαπείαο 

11. Γηα θάζε θιηληθή ηνπ λνζνθνκείνπ (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα Γ) 

12. Γηα ηηο ςεπδνξνθέο ηνπ λνζνθνκείνπ 

13. Γηα ηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο πεξηκεηξηθά ησλ θιηληθψλ. 

 

 
ΞΝΓΔΗΓΚΑ  V 

 

Έληππν πηζηνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ειέγρνπ ησλ pests ζπγθεληξσηηθό γηα ηνπο 
ππόινηπνπο ρώξνπο 

 

PESTS ΘΥΓΗΘΝΠ 

ΣΥΟΝ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΖ ΝΟΗΑ 

ΑΛΝΣΖΠ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚ. 

ΖΚΔΟ/ΛΗΑ 

ΘΑΡΠΑΟΗΓΔΠ       

       

       

       

       

ΚΓΔΠ       

       

       

       

ΘΝΛΝΞΗΑ       

       

       

       

ΠΦΖΘΔΠ       

       

       

       

       

ΡΠΗΚΞΝΟΗΑ       

       

       

       

       

ΑΘΑΟΔΑ       

       

       

       

       

ΤΙΙΝΗ       

       

       

ΡΟΥΘΡΗΘΑ       
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           Ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ Διέγρνπ Δληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ηνπ ΞαΓΛΖ 
 

Η1 - ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α΄ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 
Ζ εληνκνθηνλία – κπνθηνλία ζα εθηειείηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο φισλ ησλ 

θηηξίσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, Μελψλαο Αιθπνλίδα , Αξρείν (νδφο 
Πφισλνο Φνξηέηζα), θηίξην Ππηλαιφγθαο 1, Θηίξην θιεξνδνηήκαηνο (νδφο Φνηλίθσλ Λνηίσο 

Λνζνθνκείνπ), θηίξην Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο ζηε Ι. Θλσζζνχ , ζχκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο 

δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα : 
Δληνκνθηνλία φισλ ησλ εληφκσλ πνπ πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα γηα ηε 
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε εληφκσλ ηξσθηηθψλ θαη γεληθά παξαζίησλ ηα νπνία είλαη βιαβεξά γηα 

ηελ  Γεκφζηα γεία. Νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηα θάζε κήλα θαη ζα 

επαλαιακβάλνληαη φπνηε ππάξρεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ρσξίο λα ππάξρεη θακία 
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ . 

Κπνθηνλία θαηαπνιέκεζε ηξσθηηθψλ ( Rodents ) Rattus , norvegicus / Rattus Rattus / Mus 
musculus , ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ εηαηξεία ζα γίλεηαη θάζε κήλα θαη ζα επαλαιακβάλνληαη φπνηε 
ππάξρεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ρσξίο λα ππάξρεη θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ 

λνζνθνκείνπ . 

1. Λνζειεπηηθά ηκήκαηα, (ζάιακνη αζζελψλ, απνζήθεο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, γξαθεία ηαηξψλ, 
απνδπηήξηα λνζειεπηξηψλ, δηάδξνκνη, αίζνπζα ζεκηλαξίσλ, βεξάληεο εμσηεξηθέο, εζσηεξηθέο 

ζθάιεο, W.C.) θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ ζε θάζε λνζειεπηηθφ ηκήκα. Νη εξγαζίεο 
ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί θαη πξνθχςεη νπνηνδήπνηε έθηαθην 

πξφβιεκα ζην ζπγθεθξηκέλν Λνζειεπηηθφ Ρκήκα φπνπ ζα ζπλεξγάδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ 

Ξξντζηάκελε ηνπ Ρκήκαηνο .  
 2. Ραθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία, Ρκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ (ΡΔΞ), ηειεθσληθό θέληξν, Γξ. Θίλεζεο 

αζζελώλ, Γξακκαηεία ηαηξείσλ, φινη νη  ρψξνη απηψλ (εζσηεξηθνί,                       εμσηεξηθνί, 
θνηλφρξεζηνη, ζθάιεο - δηάδξνκνη, απνζήθεο, WC). Νη εξγαζίεο ζα επαλαιακβάλνληαη  θάζε κήλα ή 

φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί θαη πξνθχςεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ζηα ζπγθεθξηκέλα Ρκήκαηα 
φπνπ ζα ζπλεξγάδεηαη απαξαίηεηα κε ηνπο  Ξξντζηακέλνπο ησλ Ρκεκάησλ . θαη πξνθχςεη 

νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ζηα ζπγθεθξηκέλα Ρκήκαηα φπνπ ζα ζπλεξγάδεηαη απαξαίηεηα κε 

ηνπο  Ξξντζηακέλνπο ησλ Ρκεκάησλ .  
3. Θιεηζηά λνζειεπηηθά ηκήκαηα, (ρεηξνπξγεία, ηκήκα πξνψξσλ, ηερλεηφο   λεθξφο, ΚΔΘ, αίζνπζα  

ηνθεηψλ, φινη νη ρψξνη απηψλ. Νη εξγαζίεο ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε 
ρξεηαζζεί, θαη πξνθχςεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ζηα ζπγθεθξηκέλα Ρκήκαηα φπνπ ζα 

ζπλεξγάδεηαη απαξαίηεηα κε ηνπο  Ξξντζηακέλνπο ησλ Ρκεκάησλ .  

 
 4.  Δξγαζηήξηα, φινη νη εζσηεξηθνί, εμσηεξηθνί θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη φπσο θαη φιεο νη απνζήθεο 

απηψλ. Νη εξγαζίεο ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί, θαη πξνθχςεη 
νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ζηα ζπγθεθξηκέλα Ρκήκαηα φπνπ ζα ζπλεξγάδεηαη απαξαίηεηα κε 

ηνπο  Ξξντζηακέλνπο ησλ Ρκεκάησλ .  

 
 5. Θνηηώλεο ηαηξώλ, νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί, ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο (θνηλφρξεζηνπο, εζσηεξηθνχο, εμσηεξηθνχο   ρψξνπο  φπσο    επίζεο θαη κέζα ζηα  
δηακεξίζκαηα). Νη εξγαζίεο ζα επαλαιακβάλνληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή φπνπ ζα έρεη πξνθχςεη 

νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
ζπλεξγαζία θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο  ππεχζπλνπο ησλ ρψξσλ απηψλ   

 

  6. Γξαθεία Γηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο ζηε Ι. Θλσζζνύ, (ηνπαιέηεο, εζσηεξηθνί - 
εμσηεξηθνί ρψξνη, θνηλφρξεζηνη ρψξνη). Νη εξγαζίεο ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε 

άιινηε ρξεηαζζεί. Νη εξγαζίεο ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί. θαη 
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πξνθχςεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα ζηα ζπγθεθξηκέλα Ρκήκαηα φπνπ ζα ζπλεξγάδεηαη 

απαξαίηεηα κε ηνπο  Ξξντζηακέλνπο ησλ Ρκεκάησλ .  
 

  7. Θηίξην παιαηώλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ (ζπξίδα ηξάπεδαο, γξαθείν απνζήθεο πιηθψλ ηερλ. 
πεξεζίαο θαη απνζήθεο) 

   
 8. Ρκήκα δηαηξνθήο, (Ρξαπεδαξία πξνζσπηθνχ, θνπδίλα, απνζήθεο ηξνθίκσλ, απνζήθεο ζθεπψλ, 

ηνπαιέηεο, εμσηεξηθνί θαη εζσηεξηθνί ρψξνη, εζσηεξηθέο ζθάιεο) θαη ζε άιινπο ρψξνπο πνπ ηπρφλ 

ππάξρνπλ ζην ηκήκα απηφ. Ππγθεθξηκέλα ζηελ θνπδίλα αιιά θαη ζηελ ηξαπεδαξία πξνζσπηθνχ 
απεληφκσζε - κπνθηνλία ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (θάζε 15ήκεξν) ιφγσ 

επαηζζεζίαο ηνπ ρψξνπ. Πην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα εάλ πξνθχςεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα 
ή εηαηξεία ππνρξενχηαη λα επαλαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ 

ηελ ππεξεζία. Ζ εληνκνθηνλία - κπνθηνλία ζα γίλεηαη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ δειαδή 9.00 

κ.κ. θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εληνκνθηνλίαο -κπνθηνλίαο ζα παξεπξίζθεηαη 
απαξαίηεηα κε ην ζπλεξγείν θαη ν ππεχζπλνο επηζηήκνλαο θαη νη πεχζπλνη παξαθνινχζεζεο 

εξγαζηψλ απφ ην Λνζνθνκείν - ή ε πεχζπλε Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ή ε Ξξντζηακέλε 
Δπηζηαζίαο θαη απαξαίηεηα ν Ξξνηζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο. Πην  Ρκήκα  Γηαηξνθήο ιφγν 

ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε γηεηλή ησλ ρψξσλ θαη ησλ ηξνθίκσλ θαη λα ππάξρεη απνπζία 
βιαβεξψλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηα νπνία πξνθαινχλ βιάβε ζηελ Γεκφζηα γεία ε αλάδνρνο 

εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα 3 εκέξεο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο κέζα ζην 
Ρκήκα Γηαηξνθήο λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Γηαηξνθήο 

πξνθξηκέλνπ λα γίλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζηα πιαίζηα πξφιεςεο πξνθχιαμεο ησλ 
ηξνθίκσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο Γεκφζηαο γείαο .Δπίζεο  απαξαίηεηα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλελλφεζε πάληα κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο.   

 
9.  Σώξνη Ππιινγήο απνξξηκκάησλ, θάζε 15 εκέξεο ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί . 

10. Θεληξηθέο απνζήθεο, (ηκαηηζκνχ, γξαθηθήο χιεο, δηαρείξηζε πιηθνχ θαζαξηφηεηνο, πγεηνλνκηθνχ 
πιηθνχ, θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ) ιφγσ ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ρψξσλ απηψλ νη εξγαζίεο ζα 

επαλαιακβάλνληαη θάζε 15 εκέξεο ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί. 

11. Ρερληθή πεξεζία, γξαθεία ζην Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο ζηε Ι. Θλσζζνχ, ζπλεξγεία, κεραλνζηάζηα, 
απνζήθεο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (εζσηεξηθνχο-εμσηεξηθνχο), WC..Νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη θάζε 

κήλα ή φπνηε άιινηε ρξεηαζζεί. 
12. Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο, (ζεξκηθή  απνιχκαλζε,   ή  εληνκνθηνλία )  ζηνπο   ρψξνπο   απηνχο  νη 

εξγαζίεο ζα γίλνληαη θάζε 15 εκέξεο    ηδηαίηεξα   θαηά  ηνπο  ζεξηλνχο κήλεο ιφγσ αχμεζεο ησλ 
θνπλνππηψλ απφ ηα ζηάζηκα λεξά.  

13. Φξεάηηα – Απνρεηεύζεηο – Κεραλνδηάδξνκνη, νη εξγαζίεο ζα γίλνληαη θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε 

ρξεηαζζεί. 
14. Μελώλαο Αιθπνλίδα,  Θηίξην νδνύ Ππηλαιόγθαο 1 (Θέληξν Τπρηθήο γείαο, Ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

Θέληξν), Θηίξην θιεξνδνηήκαηνο (νδφο Φνηλίθσλ Λνηίσο Λνζνθνκείνπ). Νη εξγαζίεο εληνκνθηνλίαο - 
κπνθηνλίαο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ παξαπάλσ παξαξηεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ 

(θνηλφρξεζηνπο, εζσηεξηθνχο, εμσηεξηθνχο ρψξνπο φπσο επίζεο θαη κέζα ζηα δηακεξίζκαηα ή 

γξαθεία) ζα γίλνληαη θάζε  κήλα θαη ζα επαλαιακβάλνληαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή παξνπζηαζζεί 
αλάγθε, κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ πιεπξάο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ. 
15. Γνισκαηηθνί ζηαζκνί, ( ΠΛΝΙΝ ΓΝΙΩΚΑΡΗΘΩΛ ΠΡΑΘΚΩΛ 130) ηνπνζέηεζε δνισκάησλ γηα ηα 

πνληίθηα ζε φια ηα ηκήκαηα, ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο απηψλ, φπσο επίζεο 

ςεπδνξνθέο (φπνπ ππάξρνπλ), θαισδηψζεηο θαη ρψξνη επαίζζεηνη ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ ηπρφλ 
αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα, θάζε κήλα ή φπνηε άιινηε παξνπζηαζηεί πξφβιεκα. Δπίζεο ζα 

γίλεηαη έιεγρνο απηψλ ησλ δνισκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα 
θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο θάζε κήλα ζηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ απεληφκσζεο 

-εληνκνθηνλίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηα ηελ κπνθηνλία ζα ηνπνζεηνχληαη Πηεξεά Γνιψκαηα (Block) 
κέζα ζε Γνισκαηηθνχο Πηαζκνχο πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζην Λνζνθνκείν. 

Πε θακία πεξίπησζε θαη ζε θαλέλα ρψξν ηνπ Λνζνθνκείνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη δφισκα ζε 

κνξθή ζθφλεο. Ρα δνιψκαηα γηα ηα πνληίθηα ζηνπο εμσηεξηθνχο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζα 
ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθνχο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, νη νπνίνη είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζηαζεξνί ζην έδαθνο, θαη ην δφισκα ζα αλαλεψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δνιώκαηνο ζε κνξθή ζθόλεο, θαζψο επίζεο απαξαίηεηα απφ ηνλ 
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αλάδνρν λα γίλεη θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ζε θάηνςε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε πνηνπο ρψξνπο 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά έρνπλ ηνπνζεηεζεί δνισκαηηθνί ζηαζκνί . 
16. Ζιεθηξηθνί ιακπηήξεο κε θνιιώδεο επηθάλεηεο γηα ηελ παγίδεπζε ηπηάκελσλ εληόκσλ , ( ΠΛΝΙΝ 

ΙΑΚΞΡΖΟΩΛ 10) νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην Ρκήκα Πίηηζεο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα αιιάδεη 
ηηο θνιιψδεηο επηθάλεηεο ηνπιάρηζηνλ αλά δίκελν κε δηθά ηνπ πιηθά ε φπνηε απαηηείηαη έθηαθηα . 

Δπίζεο ζα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο απηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο θάζε κήλα ζηελ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ απεληφκσζεο - εληνκνθηνλίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

Νη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνληαη βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ εξγαζηψλ, 
ην νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Ξξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή ειέγρνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 

  ΠΡΝΣΝΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΔΟΓΝ: 

 
Ν απνηειεζκαηηθφο (πηζηνπνηεκέλνο) έιεγρνο φισλ ησλ PESTS πνπ αλαθέξνληαη αιιά θαη 

άιισλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη πηζαλφλ λα εληνπηζηνχλ απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ 
λνζνθνκείνπ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο πεξίθξαμεο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ) κε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ αζζελψλ, πξνζσπηθνχ, επηζθεπηψλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΔΗΠ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΘΔΡΔΗ Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ : 
 

 Έγθξηζε άδεηαο ή αλαλέσζε άδεηαο απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο. 

 ISO 9001: 2000 ή λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο. 

 πεχζπλε δήισζε φηη γλσξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο νδεγίαο 93/43/ΔΝΘ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ HACCP φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ εληφκσλ ζην 
ηκήκα δηαηξνθήο ηνπ Λνζ/κείνπ. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε 

απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα 

Γεκφζηα Αξρή πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο αγνξάο. 

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 φηη επηζθέθζεθε θαη έιαβε γλψζε ησλ ρψξσλ πξνο 

Δληνκνθηνλία – Κπνθηνλία. 
 Λα θαηαηεζεί πιήξεο θάθεινο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νπνία πιηθά είλαη 

εγθεθξηκέλα απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ ISO & λα θέξνπλ CE 

MARK & ISO 14001 γλψζε θαη εκπεηξία γηα ηελ εξγαζία Απεληφκσζεο - Κπνθηνλίαο ζηα 

Λνζνθνκεία. 
 Θαηάζηαζε ζεσξεκέλεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  

pesticides θαη πηζηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ. 

 πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ έθηαθην πξφβιεκα 

πξνθχςεη ζα ζπεχδεη άκεζα πξνο δηεξεχλεζε κφιηο θιεζεί απφ ηα επνπηεχνληα φξγαλα ηνπ 
Λνζνθνκείνπ. 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Β΄ 

ΓΟΑΠΡΗΘΔΠ  ΝΠΗΔΠ - ΠΘΔΑΠΚΑΡΑ 

 
1.Ρα ζθεπάζκαηα - πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εληνκνθηνλία  θαη ηελ κπνθηνλία απφ 

ηνλ αλάδνρν ζα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο, εγθεθξηκέλα απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο,  θαη ζα θέξνπλ 
πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη δελ είλαη επηβιαβή γηα  ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο αζζελείο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

2. Δπίζεο ζα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο γηα αζθαιή ρξήζε ζε ρψξνπο παξαζθεπήο θαη 
θχιαμεο ηξνθίκσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, ζηελ πξντζηακέλε 

ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο, πίλαθα φισλ ησλ Δγθεθξηκέλσλ απφ ην πνπξγείν Γεσξγίαο 
ζθεπαζκάησλ (εληνκνθηφλα - ηξσθηηθνθηφλα) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά απηψλ ζπλνδεπφκελα απφ ηελ αληίζηνηρε ηερληθή πεξηγξαθή (θχιια αζθαιείαο 
πξντφληνο, έγθξηζε απφ αξκφδηα ππεξεζία θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα 

εηαηξεία).  
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3. Θα γίλεηαη ελεκέξσζε απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ εκπνξηθή  νλνκαζία ησλ θαξκάθσλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο. 
4. Θα ελαιιάζζνληαη θαη δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ίδηεο κεληαία, έηζη ψζηε λα έρνκε θαιχηεξν 

απνηέιεζκα θαη πιήξε θαηαζηξνθή βιαβεξψλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 
5. Ξάληνηε ζα δίδνληαη νη αλάινγεο νδεγίεο απφ ηνλ αλάδνρν φπσο επίζεο ζα πξνηείλνληαη θαη ηα 

αληίζηνηρα αληίδνηα.  
6. Ρα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη σο εμήο:  

 Ρα πιηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα 

απφ ην ππνπξγείν Γεσξγίαο θαη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ  ISO , CE MARK  θαη iSO 14001 .  

 Δηδηθφ jel θαηαπνιέκεζεο βιαβεξψλ εληφκσλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. 

 Δηδηθέο θνιιψδεηο παγίδεο κε ηξνθειθπζηηθφ γηα ηνλ έιεγρν πιεζπζκνχ ησλ βιαβεξψλ 

εληφκσλ (θαηζαξίδεο, κχγεο). 
 Πηεξεά ζθεπάζκαηα (block πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο γηα ηα 

ηξσθηηθά). 

 
Δθαξκνγή Δξγαζηώλ 

1. Έιεγρνο ζθεπαζκάησλ, πξηλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαξκάθσλ απηψλ ζα απνζπζθεπάδνληαη θαη 

ζα ειέγρνληαη απφ ηελ ππεχζπλε Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ή ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 
Λνζνθνκείνπ ή ηνπ Θέληξνπ γείαο. 

2. Πε θάζε εθηέιεζε ζα ππάξρεη απφ ην ζπλεξγείν ν ππεχζπλνο επηζηήκνλαο, ν νπνίνο ζα 
παξεπξίζθεηαη, ζα παξαθνινπζεί θαη ζα έρεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηψλ, 

φπσο επίζεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί εμ΄ ακειείαο (πξάμεσλ θαη 
παξαιείςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο  εηαηξείαο). 

3. Γελ ζα γίλεηαη εθαξκνγή ησλ εξγαζηψλ, εάλ φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ   δελ   

παξεπξίζθεηαη  ζε φιε ηε δηάξθεηα θαη ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ν ππεχζπλνο επηζηήκνλαο ηεο 
εηαηξείαο θαη φρη ν εθπξφζσπνο ή θάηνρνο ηεο εηαηξείαο. 

4. Πε ηπρφλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη άιισλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε κέζα 
ζην ρξνληθφ πεξηζψξην φπσο απηφ αλαθέξεηαη γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο θαη ελψ έρεη γίλεη 

εληνκνθηνλία - κπνθηνλία ζα ππνρξενχηαη ην ζπλεξγείν κεηά απφ έγγξαθε αλαθνξά ή 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Λνζνθνκείνπ λα πξνζέξρεηαη γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, γηα ην  Λνζνθνκείν. 

5. Ρπρφλ άξλεζε ηεο εηαηξείαο ζα εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο (πνηληθέο ξήηξεο). 
6. Πρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έθζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ην ζπλεξγείν ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηελ-ηνλ πεχζπλε/λν 

Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ. 
7. Ζ επίβιεςε θαη ζπλελλφεζε κε ην ζπλεξγείν ζα γίλεηαη κε ηελ Ξξντζηακέλε Δπηζηαζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ/ηνλ πεχζπλε/λν Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ φζνλ αθνξά ην Λνζνθνκείν.  
 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Γ΄ 

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

1. Ρν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα έρεη εηδηθέο θφξκεο εξγαζίαο 
κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο θαη νηηδήπνηε άιιν ρξεηάδεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ. Ρν πξνζσπηθφ 

ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα είλαη πγηέο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απαζρνινχληαη  αιινδαπνί ζα πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή γιψζζα. 

2. Ζ «εηαηξεία»  ζα ελεκεξσζεί εγγξάθσο, γηα ηα ηκήκαηα θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

φπνπ ζα εθηειεί ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο,  απφ ηελ Ξξντζηακέλε επηζηαζίαο ή ηελ πεχζπλε  
Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ ή ηνλ ππεχζπλν θάζε Θέληξνπ γείαο. 

3. Ζ «εηαηξεία»  θαηά ηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο εθαξκνγέο ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη  ζηελ 
Ξξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο ή ηελ πεχζπλε  Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ηνπ 

Λνζνθνκείνπ:  
 Ξηζηνπνηεηηθφ Δξγαζηψλ 

 Ξίλαθα εξγαζηψλ φπσο απηέο εθηειέζζεθαλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ 

Λνζνθνκείνπ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ή ππεπζχλνπο ησλ ηκεκάησλ. 

 Γειηίν εξγαζηψλ ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ην αθξηβέο ζθεχαζκα 

(εληνκνθηνλίαο – απεληφκσζεο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε ηκήκα ηνπ Λνζνθνκείνπ, ρσξηζηφ 

γηα ην θαζέλα. 
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 Γειηία παξαθνινχζεζεο ζηαζκψλ ειέγρνπ ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην 

ζθεχαζκα πνπ είρε ηνπνζεηεζεί,  ε θαηαλάισζε ηνπ, θαη ην  ζθεχαζκα πνπ επαλαηνπνζεηήζεθε.  

 Πρεδηάγξακκα ηνπνζέηεζεο ζθεπαζκάησλ δνισκαηηθψλ  ζηαζκψλ, ζην 

νπνίν ζα θαίλνληαη επδηάθξηηα νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη νη νπνίνη πξέπεη 
λα είλαη αξηζκεκέλνη θαηά αχμνληα αξηζκφ.  

 έθζεζε παξαηεξήζεσλ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη νη αληίζηνηρεο 

παξαηεξήζεηο κεηά απφ θάζε εληνκνθηνλία – κπνθηνλία, ηαθηηθή ή έθηαθηε. 
4.  πνρξεσηηθή πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο απφ ην πνπξγείν 

Γεσξγίαο. 
5.  πνρξεσηηθή πξνζθφκηζε πηζηνπνίεζεο ISO 9001: 2000, κε δπλαηφηεηα απφ ην Λνζνθνκείν λα 

δεηήζεη αληίγξαθν αξρείσλ ηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αληίγξαθν manual αλά πάζα ζηηγκή. 

6. Ζ «εηαηξεία»  είλαη ε κφλε ππεχζπλνο γηα νπνηνδήπνηε  πξφβιεκα πγείαο δεκηνπξγεζεί, ηφζν 
ζην πξνζσπηθφ φζν θαη  ζηνπο αζζελείο θαη ζπλνδνχο, απφ ηελ εθαξκνγή εληνκνθηφλσλ – 

ηξσθηηθνθηφλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ζην Λνζνθνκείν. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνρξενχηαη 
λα δηαζέηεη βεβαίσζε αζθάιηζεο έλαληη αζηηθήο επζχλεο. 

7. Ζ «εηαηξεία»  ππνρξενχηαη λα ππνζηεξίδεη πιήξσο ην ζχζηεκα HACCP ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο 

ηνπ Λνζνθνκείνπ ηεξψληαο φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε εηδηθφ θάθειν, ηα νπνία ζα 
πξνζθνκίδεη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο.  

8. Κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο  ζχκβαζεο ε «εηαηξεία»  ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγξάθσο ηα 
ζηνηρεία ηνπ επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ ηεο εηαηξείαο ζηελ Ξξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο 

ή ηελ πεχζπλε  Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ ή ηνλ ππεχζπλν ηνπ θάζε Θέληξνπ γείαο.  
 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Γ΄ 

ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ  ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 
     Ζ «εηαηξεία»  ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην παξαθάησ εμνπιηζκφ: 

 Τεθαζηήξεο πςειήο πηέζεσο 

 Λεθεινςεθαζηέο (Foging) - ζεξκνχ ή ςπρξνχ ςεθαζκνχ 

 Γάληηα ρνλδξά εξγαζίαο 

 Δηδηθή κάζθα - γηα ην πξνζσπηθφ (κε θίιηξα) 

 Δηδηθή ζθάια γηα ηηο ςεπδνξνθέο 

 Νηηδήπνηε άιιν ρξεηαζζεί ή θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ.  

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Δ΄ 

ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 
Πε πεξίπησζε θαηά ηηο νπνίεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θξίλνπλ φηη νη εξγαζίεο δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθέο θαη δελ έρεη απνηέιεζκα αιιά ζπλερψο παξαηεξνχληαη βιαβεξά έληνκα – 
ηξσθηηθά ζα ηεξνχληαη ηα εμήο:  

1. Δπαλάιεςε εξγαζηψλ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ πιεπξάο ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
2. Έγγξαθεο αιιά θαη πξνθνξηθέο αλαθνξέο. 

3. Νηθνλνκηθέο – Ξνηληθέο Οήηξεο 
 Ξαξάβαζε πέξαλ ησλ πξνθνξηθψλ θαη εγγξάθσλ αλαθνξψλ ρξεκαηηθφ πνζφλ     

         150Δπξψ. 

 Ξαξάβαζε δεχηεξε  300Δπξψ. 

 Ξαξάβαζε ηξίηε 450Δπξψ. 

4. Θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη αλαζέηνληαη νη εξγαζίεο ζε άιιε  εηαηξεία θαη γίλεηαη 

θαηαινγηζκφο ηεο ηπρφλ νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ ζα πξνθχςεη.   
 

 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  ΠΡ΄ 

ΔΞΝΞΡΔΗΑ 
 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ζα γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  απφ : 

1. Δθπξφζσπν ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ 
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 Διέγρεη ηα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε «εηαηξεία»  θαη πξνηείλεη δηαθνξεηηθέο 

δξαζηηθέο νπζίεο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 
 Ξξνηείλεη, παξαθνινπζεί, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη 

ειέγρεη ηελ «εηαηξεία»  εάλ εθηειεί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηηο εξγαζίεο εληνκνθηνλίαο - 
κπνθηνλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο  πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ Δπηζηαζίαο θαη Γηαηξνθήο. 

 Φξνληίδεη θπξίσο γηα ηελ πνηνηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ κε βάζε ηνπο 
θαλφλεο πγηεηλήο. 

2. Ξξντζηακέλε-νο ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο 

 Ξαξαθνινπζεί, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ειέγρεη ηελ 
«εηαηξεία»  εάλ εθηειεί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηηο εξγαζίεο εληνκνθηνλίαο - κπνθηνλίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ εθπξφζσπν ησλ Eλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ θαη ηελ πξντζηακέλε ηνπ 
ηκήκαηνο Γηαηξνθήο. 

 Ξξνηείλεη πξνο ην Γ/θφ Γ/ληή ηηο πνηλέο ζε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ή 

κε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 Ππληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθφ δηαπηζηψζεσο έξγσλ θαη εξγαζηψλ αλά 

κήλα. 
3. Ξξντζηακέλε-νο ηκήκαηνο Γηαηξνθήο 

 Διέγρεη ηηο εξγαζίεο εληνκνθηνλίαο - κπνθηνλίαο ηνπ ηκήκαηνο Γηαηξνθήο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ εθπξφζσπν ησλ Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ, ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηκήκαηνο Δπηζηαζίαο 
θαη ηνλ ππεχζπλν κάγεηξα βάξδηαο. 

4. Ξξντζηάκελεο-νη ηκεκάησλ 
Νη Ξξντζηάκελνη/εο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ (λνζειεπηηθψλ, ηαηξηθψλ, ηερληθψλ, 

δηνηθεηηθψλ)  ηκεκάησλ είλαη νη άκεζνη θξηηέο ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο απεληφκσζεο - 
εληνκνθηνλίαο, θαη ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ εγγξάθσο θαη ηεξαξρηθά ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 Διέγρνπλ θαη δηαπηζηώλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ απεληόκσζεο - εληνκνθηνλίαο θαη ππνγξάθνπλ ζηνλ 

αληίζηνηρν πίλαθα εξγαζηώλ ηνπ αλαδόρνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ηκήκα επζύλεο ηνπο, όπσο 
απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζε απηόλ. 

5. Ρξηκειήο επηηξνπή παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ 
 Ξξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ απεληφκσζεο - εληνκνθηνλίαο πνπ εθηειεί 

ε «εηαηξεία»  ζην Λνζνθνκείν. 

 πνγξάθεη ηνλ αληίζηνηρν κεληαίν ή 15ζήκεξν πίλαθα εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ. 
 πνγξάθεη ην πξαθηηθφ δηαπηζηψζεσο έξγσλ θαη εξγαζηψλ αλά κήλα.  

 
Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα: 

1. Λα θάλεη αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεπηηθφ ρεκηθφ έιεγρν ησλ δηαιπκάησλ θαη ησλ 
ζθεπαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε «εηαηξεία»  , ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. 

2. Πην ηέινο  ησλ εξγαζηψλ εάλ απηέο έρνπλ εθηειεζζεί «θαιψο» ηφηε νη παξαπάλσ πεχζπλνη απφ 

πιεπξάο ηνπ Λνζνθνκείνπ ππνγξάθνπλ ην αλάινγν παξαζηαηηθφ ηεο «εηαηξείαο».  
Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε αλαγξάθνληαη ηπρφλ ειιείςεηο θαη κε ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

3. Πε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε παξνπζηαζζεί πξφβιεκα ε εηαηξεία ζα θαιείηαη απφ ηελ πεχζπλε 
Δλδνλνζνθνκεηαθψλ Ινηκψμεσλ θαη ηελ Ξξντζηακέλε επηζηαζίαο   γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ην Λνζνθνκείν. 

4. Πε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν, ε 
«εηαηξεία»  ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο κε βάζε ην Λφκν πεξί Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο 

επηθπιαζζνκέλνπ θαη γηα θάζε άιιε ζεηηθή ή ππνζεηηθή δεκία. 
5. Δπίζεο ε «εηαηξεία»  ππνρξενχηαη λα εθηειεί κε απφιπηε αζθάιεηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο κέζα 

ζηνπο ηφζν επαίζζεηνπο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ησλ Θέληξσλ γείαο θαη λα ππνρξενχηαη λα  

ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο παξαπάλσ. 
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ΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
7η Τ.ΠΔ  ΚΡΖΣΖ 
ΓΔΝΗΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ – ΠΑΝΑΝΔΗΟ         

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΧΡΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΚΛΗΝΗΚΧΝ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ  ΜΖΝΟ/15ΘΖΜΔΡΟΤ 
ΜΖΝΟ: …………………………………………… 

200….    
……………………… 

200…………..   

Γ1 .         

  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ   

          

ΠΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟ         

          

ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΟ         

          

2 νο ΟΡΟΦΟ         

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ,ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)          

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC ΚΑΡΓΗΟΛ         

ΜΔΘ - ΜΑΦ          

ΣΔΦ         

ΑΗΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟ         

ΓΡΑΦΔΗΑ ΗΑΣΡΧΝ ΜΔΘ         

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ         

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΜΔΘ         

ΣΜΖΜΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ         

 ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ,ΓΡΑΦΔΗΑ,ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΖΛΔΚΡΟΝΗΚΧΝ 1 (ΣΑΡΑΣΑ)         
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1νο ΟΡΟΦΟ         

ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ         

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΖΔΗ         

Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC          

ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ , ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ         

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΚΟ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΜΑΓΔΗΡΔΗΟ-ΣΡΑΠΔΕΑΡΗΑ         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC Β΄Π          

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΜΟΝΑΓΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΥΖΜΔΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 
    

          

          

ΗΟΓΔΗΟ         

 ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC  ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ         

ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ         

ΣΜΖΜΑ ΠΖΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ         

AIDS         

ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ         

ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ         

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ΣΡΑΠΔΕΟΚΟΜΧΝ         

 
        

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΟΛΗΣΖ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ         

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΖ         

WC ΓΗΟΗΚΖΣΖ         
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ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΣΑΗΑ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ         

ΓΡΑΦΔΗΟ Γ/ΝΣΡΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ .         

ΓΡΑΦΔΗΟ Γ/ΝΣΟΤ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ         

ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗΣΑΗΑ         

ΓΧΜΑΣΗΟ SERVER         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC ΟΦΘ         

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΧΡΛ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ, ΔΞΔΣΑΣΖΡΗΟ)         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

WC ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ         

          

ΤΠΟΓΔΗΟ         

 
        

ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΦΑΡΜΑΚΔΗΟ (ΓΡΑΦΔΗΑ & ΑΠΟΘΖΚΔ)         

ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ         

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ - ΑΛΟΝΗΑ         

ΜΖΥΑΝΟΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

          

          

ΜΟΝΑΓΑ ΣΔΥΝ. ΝΔΦΡΟΤ         

ΘΑΛΑΜΟΗ         

ΓΡΑΦΔΗΑ         

ΑΠΟΘΖΚΔ          

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ         

ΚΟΤΕΗΝΑ         

WC         

          

          

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ         

          



                                                                                                                                                  

                                                                                                  Αλήθεη ζηε Γ/με 75/2016 

 

47 
 

ΚΔΝΣΡΟ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ         

          

ΜΠΟΤΡΛΗΓΑΚΔΗΟ         

ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ          

ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΓΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ         

ΑΚΟΟΛΟΓΗΚΟ         

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ         

ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ          

          

ΟΓΖΓΟΗ         

ΘΤΡΧΡΟΗ         

          

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ (ΠΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟ)         

ΑΡΥΔΗΟ         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC          

          

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ         

ΜΖΥΑΝΟΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΤΝΔΡΓΔΗΑ         

ΚΔΝΣΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ         

ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΑ ISO BAW         

ΝΔΚΡΟΘΑΛΑΜΟ         

ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ         

 ΗΜΑΣΗΟΘΖΚΖ         

ΝΔΟ ΚΣΗΡΗΟ         

          

ΚΛΗΜΑΚΟΣΑΗΟ         

          

ΤΠΟΓΔΗΟ         

ΣΔΠ (ΗΑΣΡΔΗΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ - ΑΠΟΘΖΚΔ WC)         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC         

ΑΛΟΝΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         
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ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ         

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ / ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΛΟΓΖ         

ΑΚΣΗΝΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ         

ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟ (ΑΗΘΟΤΔ - ΑΠΟΘΖΚΔ - ΓΡΑΦΔΗΑ - ΚΟΗΣΧΝΔ - 
WC)         

ΤΠΔΡΖΥΟ          

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ         

ΑΠΟΘΖΚΔ - ΓΡΑΦΔΗΑ - ΚΟΗΣΧΝΔ - WC         

ΑΛΟΝΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΜΑΣΟΓΡΑΦΟ         

ΜΔΣΡΗΖ ΟΣΗΚΖ ΜΑΕΑ         

ΜΖΥΑΝΟΓΗΑΓΡΟΜΟ - ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ         

ΑΞΟΝΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ (ΑΠΟΘΖΚΔ - ΓΡΑΦΔΗΑ - ΚΟΗΣΧΝΔ - WC)         

ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ         

          

          

ΗΟΓΔΗΟ         

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ (ΘΑΛΑΜΟΗ, ΓΡΑΦΔΗΑ, ΑΠΟΘΖΚΔ, ΑΛΟΝΗΑ)         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ         

ΓΡΑΦΔΗΑ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΗΝΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ – ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ          

ΠΡΟΧΡΑ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΟΜΔΑΡΥΧΝ         

 WC          

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

          

          

1νο ΟΡΟΦΟ         

          

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (3)         

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (2)         

ΔΝΓΟΚΡΗΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ & ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ (4)         

ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ         
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ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (4)         

ΑΝΣΗΦΤΜΑΣΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (2)         

ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (2)         

ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (3)         

ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (4)         

ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ (ΓΡΑΦΔΗΑ-ΘΑΛΑΜΟΗ-ΑΠΟΘΖΚΔ-WC)         

ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (2)         

ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (2)         

ΜΑΗΔΤΣΗΚΟ-ΓΤΝΑΗΚ. ΗΑΣΡΔΗΟ (4)         

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ         

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΚΟ         

ΓΝΑΘΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (2)         

ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ (3)         

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ (5)         

ΓΗΑΒΖΣΟΛΟΓΗΚΟ (4)         

ΧΡΛ         

ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΟ         

ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΗΑΣΡΔΗΟ         

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΗΑΣΡ. - ΡΑΝΣΔΒΟΤ         

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC          

ΑΠΟΘΖΚΔ         

ΑΛΟΝΗΑ -ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΚΡΔΜΑΣΖ ΓΔΦΤΡΑ         

          

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ         

          

          

2νο ΟΡΟΦΟ         

ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ         

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ         

ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ         

ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΗΚΟ          

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟ          
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ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟ          

ΑΗΜΟΛΖΦΗΔ         

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ         

ΚΟΗΣΧΝΔ ΗΑΣΡΧΝ         

ΑΛΟΝΗΑ-ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC          

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ         

ΑΠΟΘΖΚΔ         

ΚΡΔΜΑΣΖ ΓΔΦΤΡΑ         

ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ         

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟ         

          

          

ΞΔΝΧΝΑ ΑΛΚΤΟΝΗΓΑ          

          

ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ         

ΗΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ         

          

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ          

 ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ         

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ (Γ ΚΑΗ Γ ΠΣΔΡΤΓΑ)         

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  (Β ΠΣΔΡΤΓΑ)         

ΑΠΟΘΖΚΔ (Α΄ΠΣΔΡΤΓΑ)         

ΑΡΥΔΗΟ ( Β ΠΣΔΡΤΓΑ)         

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΑ WC         

ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ         

 ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΓ/ΝΖ         

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΠΟΘΖΚΖ         

ΥΟΛΖ         

ΦΤΚΣΗΚΟΗ ΘΑΛΑΜΟΗ         

          

ΚΛΖΡΟΓΟΣΖΜΑ ΟΓΟ ΦΟΗΝΗΚΧΝ         
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Ξξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο θαη δελ 

ιακβάλνληαη ππόςε. 

Ρόζν ε πξνζθνξά όζν θαη ε ππεύζπλε δήισζε ζα είλαη πξσηόηππα. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απαηηνύκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ππνγξάθεηαη από ηνπο δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε 

ΔΞΔ, ΝΔ, θαη ΔΔ θαη από ην Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π. θαη ηνλ Γ/ληα Πύκβνπιν ζε πεξίπησζε Α.Δ  

 

 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

 
Α/Α 

 
Κωδικόσ 

 
Περιγραφή 

Σεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
Φορζασ 

 
Ποςότητα 

Σιμή χωρίσ 
Φ.Π.Α 

Σιμή με 
Φ.Π.Α 

 
1 

 
39659 

 
ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ-

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Σ’ 

 
Γ.Ν "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" 

 
1 

 
 
7.661,2903€ 

 
 

9.500,00€ 

 
υνολικόσ Προϋπολογιςμόσ με Φ.Π.Α: 

     
 

 

 

ΠΑΓΝΖ , Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α = 5.000,00€ 

Γ.Ν-ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ, Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α = 4.500,00€  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ζ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

                                                                                                    
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

7
Ζ
 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ -                       

Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” 

Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο  

ΑΦΜ 999161766,  Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ 

 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

                                

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚ.         

ΠΟΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ 

 (πκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΑΝΑΓΟΥΟ            ………….. 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ 

ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν 

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 90921000-9  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 9.500,00€ 

ζπκπ/λνπ ΦΠΑ(ΠΑΓΝΖ 5.000€,Γ.Ν- ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 4.500€) . 

  

  

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ               

 

7
ε
 Τ.ΠΔ. Κξήηεο – ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» 

Γ/λζε Λεσθ. Κλσζζνύ 

 

ην Ζξάθιεην Κξήηεο ζήκεξα  ηελ  …………………. ηνπ κελφο……………………………., νη 

ππνγξάθνληεο ην παξφλ, απφ ην έλα κέξνο, ην Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, κε ηελ 

επσλπκία Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ θαη   εθπξνζσπείηαη 

λφκηκα απφ ηνλ Γηνηθεηή …………………………………… θαη απφ ην άιιν κέξνο ε Δηαηξεία 

……………… Γ/λζε ………………………Σει………………………Fax. ………………………….., 

ΑΦΜ …………………………… , ΓΟΤ  …………………… , πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ  

…………………………………………………  πξφεδξν ηνπ Γ.. απηήο βάζεη ηνπ Φ.Δ.Κ 

……………………………………………. θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ.……………………………, ν νπνίνο , 

λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα θαηάξηηζεο  θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ 
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θαη ζπλαπνδέρζεθαλ  ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε,  γηα  ηελ Τπεξεζία 

αλάδεημεο αλαδφρνπ «  

Με ηελ αξηζ………… απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, εγθξίζεθε ε πίζησζε θαη δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ.. 

Με ηνλ ΑΓΑ…………………… Γεζκεχηεθε ε πίζησζε γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε.. 

 Με ηελ κε αξηζ. ………../…-..2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»  θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ε Τπεξεζία αλάδεημεο αλαδφρνπ σο απηή 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο ζηελ εηαηξεία ………………………… 

Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ 

δηελεξγήζεθε ηελ …../…../2016  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο  Γ/μεο  κε αξηζ. 49/2016 κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίαο ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ ………  & CPV ……….......  

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, 

αλαζέηεη ηελ Τπεξεζία αλάδεημεο αλαδφρνπ  ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΞΟΛΟΘΡΔΤΖ  

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΠΑΓΝΖ-Γ.Ν «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ», CPV 90921000-9  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο 9.500,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ(ΠΑΓΝΖ 5.000€,Γ.Ν- ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 4.500€) , 
ζην δεύηεξν νλνκαδόκελν ζην εμήο «ΑΝΑΓΟΥΟ», ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ θέο ηεο 

δηαθήξπμεο σο απηά πεξηγξάθνληαη  αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο, ε νπνία ηνπ 

θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.                  

Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ηνλ Νφκν 2469/97 άξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη 

θφξνπ, Ν.2198/94  ΑΡΘΡΟ 24 & ηνλ Ν. 3329/05 ― Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο‖, 

ην Ν. 3527/2007 « Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ 

επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ινηπέο 

ηζρχνπζεο.   

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ-ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ-ΣΗΜΖ 

ηελ παξνχζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ησλ Τπεξεζηψλ, γηα ηελ νπνία ε εηαηξεία αλαδείρζεθε Αλάδνρνο, κε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ηχπνπο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε 

θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.   
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                                                                          ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΤΜΦΧΝΗΔ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ, κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη πηζηά ην αληηθείκελν 

ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο ξεηά νξηδφκελνπο φξνπο ηεο ππ΄ αξηζκ. 75/2016 Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 

νπνία ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ παξνχζα θαη απνηειεί κε απηή εληαίν ζχλνιν. 

 

 

                                                                     ΑΡΘΡΟ  3             

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ-ΚΡΑΣΖΔΗ-ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεληαίσο   κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ. ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ  ηα φζα  αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 4 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 

Ζ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κήλεο κε δηθαίσκα ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ―ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ‖ γηα παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο γηα 12 αθφκε κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο παξάηαζεο πξνυπνζέηεη ηελ ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

                                                                     ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Τπεξεζηψλ πνπ ηνπ έρνπλ 

θαηαθπξσζεί ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο 7εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ κε 

αξηζ. Πξση. ……………έγγξαθε Πξνζθνξά ηνπ  ε  νπνία απνηειεί  αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο 

ζχκβαζεο.                     

                                                                                             

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε 

δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ 

απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.   
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ΑΡΘΡΟ 8 

Γηα φια θαη ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ Τπεξεζία ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχκβαζε απηή, 

ηζρχεη ε έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο  

θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ. 

 

                                                                          ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε εηαηξία θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ …………………….   

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο ……………………… , πνζνχ ησλ 

………………….επξψ (5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ) .  

 

 

                                                     ΑΡΘΡΟ 10 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016. 

πκθσλείηαη όηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, πξόζζεηε ζπκθσλία, παξνρή 

δηεπθνιύλζεσο, παξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη απνδείρλεηαη κόλν έγγξαθα 

απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε αξκόδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο 

πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Ύζηεξα από απηά ζπληάρζεθε ε ζύκβαζε ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ,ππνγξάθεηαη 

λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, ζε δπν  πξσηόηππα. 

 

Έλα από ηα παξαπάλσ πξσηόηππα ηεο ζύκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκόδην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ 

ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ θαη ην άιιν πήξε ν 

πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε όηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

                        Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ                                                   Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ                                                                    


