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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 
Ταχ. Δ/νση: Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα. 
Τμήμα Προμηθειών. 
Πληροφορίες: Ζαφειροπούλου Ε.  
Τηλ.: 2613-601-872.  
e-mail: ezafeiropou@agandreashosp.gr  

                               

                               

 

 

  
                                        

        Πάτρα 13/05/2022 

        Αριθμ. Πρωτ.:18399 

 

           

          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.451,61€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΗΤΟΙ 8.000,00€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με έρευνα αγοράς για την «Υπηρεσίες Απεντόμωσης-

Μυοκτονίας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, προϋπολογισμού 6.451,61€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

(CPV 90922000-6, ΚΑΕ 0419). 

 

Σχετικά: 

1) Οι νομοθετικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

-Ο Νόμος 2955/2001.  

-Ο Νόμος 3329/2005. 

-Ο Νόμος 3861/2010. 

-Ο Νόμος 4013/2011. 

-Ο Νόμος 4025/2011,Άρθρο 25.  

-Ο Νόμος 4210/2013. 

-Ο Νόμος 4250/2014. 

-Ο Νόμος 4281/2014.  

-Ο Νόμος 4412/2016.  

-Το Π.Δ. 80/2016. 

-Ο Νόμος 4486/2017.  

-Ο Νόμος 4782/2021.   
 

2) Τα έγγραφα και οι αποφάσεις.  

-Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 94064/1-10-2012 εγκύκλιος του Υ.Υ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(ΑΔΑ:Β43ΞΘ-ΠΓΖ) 

mailto:ezafeiropou@agandreashosp.gr
ΑΔΑ: 99ΝΟ46906Λ-ΨΨΦ





2 
 

 

- Η υπ’ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ.129854/22-11-2011 εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α. 

 

-Η υπ’ αριθμ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1781/23-5-2017) Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

 

-Η υπ’ αριθμ. 27/06-04-2022 (Θέμα 24ο)  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 64ΡΖ46906Λ-

65Λ): « Έγκριση ορισμού μελών Επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού για 

την προκήρυξη διαγωνισμού « υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας  του Γ.Ν.Πατρών».  

 
-Η υπ’ αριθμ. 1022/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (ΑΔΑ: ΨΟΠΕ46906Λ-9ΗΧ). 

 

-Η υπ’ αριθμ. 35/11-05-2022 (θέμα 10ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΝΗΠ46906Λ-

Ε4Ζ): Έγκριση α)πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, β)του  προϋπολογισμού, γ)του ορισμού 

μελών επιτροπής αξιολόγησης και παρακολούθησης, δ) της  προκήρυξης του διαγωνισμού «Υπηρεσίες 

Απεντόμωσης-Μυοκτονίας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών». 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Α) Υποψήφιοι ή οικονομικοί φορείς και σε περίπτωση Ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στα εξής:  

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος Ι της άνω Συμφωνίας,  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

Β) Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από την Ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι οι «Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας». 

 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με 

προϋπολογισμό 6.451,61€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

CPV 90922000-6, ΚΑΕ 0419). 

Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  

ΑΔΑ: 99ΝΟ46906Λ-ΨΨΦ





3 
 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

13/5/2022 
ημέρα Παρασκευή 

 

Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών 

«ο Άγιος Ανδρέας» 
Καλαβρύτων 37 

Τ.Κ. 26335 
 

25/5/2022 
ημέρα Τετάρτη 

και ώρα 14:00μ.μ. 

26/5/2022 
ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται μέχρι 25/5/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. στη Γραμματεία 

του Νοσοκομείου, (Πρωτόκολλο), υπόψη κ. Ζαφειροπούλου.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, στις 26/5/2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις:  

1. Την λέξη «Προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.  

2. Την επωνυμία του Νοσοκομείου.  

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης.  

4. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.  

5. Την ημερομηνία προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.  

6. Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, e-mail). 

7. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική 

υπηρεσία ή τη Γραμματεία».  

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι 

φάκελοι:  

1. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά» στον οποίο θα περιλαμβάνονται: α) τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και β) η τεχνική προσφορά σύμφωνα με απαιτούμενες 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  

2. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον 

οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.  

3. Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

στον οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως 

περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας.  

Οι προσφορές υπογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:  
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α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), β) το νόμιμο εκπρόσωπο του 

νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου), γ) σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών 

φορέων, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπο 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης καθώς και ο 

εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

5.1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία της πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: 

 

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή 

μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο 

οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας πρόσκλησης. 

 

2. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτούμενες τεχνικές  προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή όπως ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης «Τεχνικές 

Προδιαγραφές». 

 

Η προσφορά, τα περιλαμβανόμενα στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και 

ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 

αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

3. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να 

διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι οι 

οικονομικοί φορείς συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας.  

 

 

 

 

 

 

5.2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
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Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης που είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Η εκάστοτε τιμή της προσφοράς δίνεται σε ευρώ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Η εκάστοτε τιμή της προσφοράς είναι σταθερή καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζεται. 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 

Ν. 4412/2016,  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.  

 

5.3) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕΜΗ των ως άνω Επιμελητηρίων, έκδοσης έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή εκτός εάν φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

του αρ. 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείες, γγ) 

στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

3. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου (3μήνου) από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης.  

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης λύσης του νομικού εκπροσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 

μεταβολών. 

 

4. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ σχετικά με την εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα.  

 

5. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα. 

 

ΑΔΑ: 99ΝΟ46906Λ-ΨΨΦ





6 
 

6. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτά χρόνος ισχύος, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει τα εξής: 

 

 δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 

 

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας. 

 

 δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 γ έως θ του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016, λόγοι αποκλεισμού. 

 

 δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

8. Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

 

9. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, εκτός αν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

10. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των 

μεταβολών του νομικού προσώπου το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. 

 

Στις περιπτώσεις οικονομικών φορέων που δεν εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ, τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων, διοίκησης σε σώμα κτλ 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις, εφ’ όσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφ’ όσον έχουν συνταχθεί μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης χωρίς 

να απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής τους.  

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για το χρονικό 

διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει προσφορά, στις εξής περιπτώσεις:  

α) όταν δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση,  

β) όταν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφ΄όσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφ΄όσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της,  

γ) όταν ο οικονομικός φορέας δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,  

δ) όταν είναι αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά,  

ε) όταν υποβάλλεται από έναν οικονομικό φορέα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,  

ζ) όταν είναι υπό αίρεση,  

η) όταν θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) όταν παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί σ’ ένα ενιαίο στάδιο από 

την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας.  

Συγκεκριμένα, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται από 

την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά ανά φύλλο.  

 

Η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στη 

συνέχεια, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα συγκριτικών τιμών και σειράς 

κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό Ανάδοχο.  

 

Κατόπιν, η Επιτροπή προβαίνει στην υπογραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Για την αξιολόγηση των ανωτέρω, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες.  

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 

του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα την διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή 

με αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το 

δικαίωμα για τα εξής:  

 
α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,  

β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης,  

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία των άρθρων 29 ή 

32 του Ν. 4412/2016,  
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δ) αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς την 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με τα οριζόμενα του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  

 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών 

ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική σύμβαση. 

 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό Ανάδοχο, η σύμβαση 

θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 

χαρακτήρα. 

 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωρινού Αναδόχου στον οποίο τελικά νόμιμα και έγκαιρα 

κατακυρώθηκε η ανάθεση, υπογράφεται η σύμβαση που συντάσσεται με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και στην προσφορά του.  

 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 
σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελείται όταν πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος 

και όταν εκπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις. Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία 

των μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή. 

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει 

την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την 

πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 

αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, χωρίς 

καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

 

Toν Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου 

της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα 

μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

 

-Η παρ. 5 ή παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (τΑ΄115).  

-Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

-Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης.  

-Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και της καλής εκτέλεσης του θα 

πραγματοποιηθεί  από την αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η Επιτροπή θα συντάσσει και υπογράφει, για το σκοπό αυτό, πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της πληρωμής του Αναδόχου. 

 

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά 

εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο. 

Η απόρριψη των εργασιών αποτελεί δικαίωμα της Επιτροπής και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

αιτιολογεί και να τεκμηριώνει τους λόγους.  

Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

 
Αν η Επιτροπή κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της 

σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις αποκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αντίστοιχα.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή / και των παραδοτέων αυτών με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες 

σύμφωνα με το άρθρο 218 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

 

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή / και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ όσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 220 του 

Ν. 4412/2016. 

   

 

 
ΑΡΘΡΟ 18: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ.  
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Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής που 

είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εάν υπερβεί υπαίτια τη 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. Το ποσό των ποινικών ρητρών 

αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου. 

 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής. 

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.  

 

Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω ισχύουν τα άρθρα 203 και 218 του Ν. 4412/2016.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στις εξής ιστοσελίδες:  

α) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα «Διαύγεια»: 

https://et.diavgeia.gov.gr 

 

β) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ):  http://www.eprocurement.gov.gr 

  

γ) Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»: www.agandreashosp.gr  

 

 

 

 

                                                                                                                              Ο Διοικητής 

                                                                          του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 

                                                                                      «Ο Άγιος Ανδρέας».  

              

                                                             

                                                                                    Ηλίας Θεοδωρόπουλος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

https://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.agandreashosp.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ» 

 

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 27
ης

/06-04-2022 – Θέμα 24
ο
 Απόφασης Δ.Σ., καταθέτουμε τεχνικές 

προδιαγραφές και προϋπολογισμό σχετικά με τις υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας του Γενικού 

Νοσοκομείου Πατρών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α.1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υπηρεσίες καταπολέμησης εντόμων, τρωκτικών, ερπετών και 

παρασίτων προληπτικά και κατασταλτικά σε τακτική βάση και σε έκτακτη βάση στους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους των κτιρίων, όπως αναπτύσσονται στις παραγράφους (Α) έως (ΣΤ). 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται τα ακόλουθα είδη: 

Έντομα - Παράσιτα: Κατσαρίδα, Κουνούπι, Ψύλλος, Κοριός, Τσιμπούρι, Μυρμήγκι, Μύγα, Μέλισσα, 

Σφήκα, Ακρίδα, Αράχνη, Σαραντοποδαρούσα, Σκορπιός, Ψείρα,  Σκαραβαίος, Τερμίτης 

Τρωκτικά: Οικιακό Ποντίκι (Mus Musculus), Αρουραίος (Rattus Norvoepicus, Rattus Rattus) 

Ερπετά: Φίδι, Σαύρα 

Λοιπά παράσιτα: Τα ζώα που ζουν με την ευρεία έννοια παρασιτικά στους χώρους εποικισμού τους: 

Σκώληκες, Περιστέρια κ.λπ. 

 

Α.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην κάλυψη των αναγκών τόσο των κτιρίων (εσωτερικοί 

χώροι), όσο και των υπαίθριων χώρων (εξωτερικοί χώροι) αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου 

Πατρών: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Εγκαταστάσεις Οδού Καλαβρύτων 37, Πάτρα 

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο επιφάνειας 54.017,04τ.μ. με εμβαδό κάλυψης οικοπέδου 

7.538,22τ.μ. 

Τα κτίρια στους εσωτερικούς χώρους των οποίων να παρέχονται οι υπηρεσίες είναι: 

 Επταώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου: 9.072 τ.μ. 

 Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου: 4.248 τ.μ. 

 Νέα Πτέρυγα:   8.313 τ.μ. 

 Κτίριο “Γ. Γεννηματάς”:  7.291 τ.μ. 

 Βοηθητικά κτίρια (Εκκλησία, Θυρωρεία, ISOBOX, Λεβητοστάσιο, κλειστό κτρίο Σχολής 

Αδελφών Νοσοκόμων):   3.573 τ.μ. 

 Δεύτερο Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου και Δώματα Κτιρίων 

2. Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) – Επιδαύρου 8 Πάτρα - Κτίριο 989τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο 

επιφάνειας περίπου 190τ.μ. 
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3. Δημόσιο ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΔΙΕΚ) – Επιδαύρου 2-4, Πάτρα – Κτίριο 213,5 

τ.μ. 

 

Α.3. Η εγκατάσταση του Αναδόχου να πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το νοσοκομείο. 

 

Α.4. Η ελάχιστη συχνότητα των εργασιών σε τακτική βάση ορίζεται ως ακολούθως: 

Απεντόμωση - Μυοκτονία:  

 Γενικό Νοσοκομείο Πατρών: Μία (1) φορά μηνιαίως την πρώτη ημερολογιακά εβδομάδα 

του κάθε μήνα, δηλαδή δώδεκα (12) εφαρμογές κατ' έτος 

 Κ.Ψ.Υ. Και Δ.ΙΕΚ.: Μία (1) φορά ανά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή οκτώ (8) εφαρμογές 

κατ' έτος 

 

Επιπλέον στον χώρο των Μαγειρείων Γ.Ν. Πατρών:  

Μία (1) φορά ανά μήνα, δηλαδή δώδεκα (12) φορές ετησίως αντικατάσταση των κολλωδών 

επιφανειών (με τροφικό προσελκυστικό), μετά από την εγκατάσταση δύο τουλάχιστον σχετικών 

συστημάτων ηλεκτρικών εντομοπαγίδων με ταινία κόλλας και λάμπες φθορίου από τον Ανάδοχο.  

 

Ιπτάμενα Έντομα:  

 Δύο (2) φορές ανά μήνα από τον μήνα Μάρτιο έως και τον μήνα Οκτώβριο  

 

Οφιοαπώθηση:  

 Μία (1) φορά ανά σαράντα πέντε (45) ημέρες από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα 

Οκτώβριο  

 

Α.5. Κατά την εγκατάσταση του Αναδόχου να πραγματοποιηθεί εντός μιας ημερολογιακής 

εβδομάδας η εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων δολωματικών σταθμών και παγίδων. 

Η θέση των σταθμών και παγίδων να προταθεί από τον Ανάδοχο πάνω σε κατόψεις που θα του 

δοθούν από το Τμήμα Επιστασίας του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

με σαφή αιτιολόγηση την τοποθέτηση επιπλέον σταθμών και παγίδων. Οι υπάρχοντες σταθμοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι σε καλή κατάσταση. 

Σε κάθε τακτική επίσκεψη, ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τους σταθμούς και τις παγίδες και να 

τους/τις αντικαθιστά με δική του επιβάρυνση, επί ποινή αποκλεισμού, σε οποιαδήποτε φθορά ή 

απώλειά τους.  
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Α.6. Κατά την εγκατάσταση του Αναδόχου να δοθούν στο νοσοκομείο οι διαθέσιμοι ενεργοί 

τηλεφωνικοί αριθμοί της εταιρείας για δυνατότητα 24ωρης επικοινωνίας και η διεύθυνση 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γνωστοποίησης ανάγκης έκτακτης κλήσης από την πλευρά του 

νοσοκομείου. 

 

Β. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  - ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑ 

Για την αποτελεσματική απεντόμωση να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών το οποίο 

να περιλαμβάνει κατασταλτικούς ή προληπτικούς τρόπους, όπως την τοποθέτηση παγίδων 

σύλληψης, τον υπολειμματικό ψεκασμό και την χρήση τροφοελκυστικών δολωμάτων. Συγκεκριμένα: 

1. Ο ανάδοχος να εγκαταστήσει άμεσα δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα 

σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης να 

αναφέρονται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. Το δίκτυο θα πρέπει να καλύπτει το 

σύνολο των δομημένων χώρων υπογείων, ισογείων και στους ορόφους και να αποτελείται από 

μη τοξικές παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων με τροφοελκυστική ταμπλέτα ή φερομόνη και 

κολλώδη επιφάνεια. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων να είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπεται 

η ευχερής και αξιόπιστη εκτίμηση της απουσίας ερπόντων εντόμων στους χώρους που θα 

τοποθετηθούν οι παγίδες. Ο έλεγχος των παγίδων θα γίνεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα ή 

και συχνότερα αν κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και το χώρο. 

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται θα είναι υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διακριτικά στην εφαρμογή τους. Τα 

αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στο δίκτυο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων θα 

παρουσιάζονται κάθε μήνα στις εκθέσεις πεπραγμένων. 

2. Η καταπολέμηση ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων θα γίνεται επίσης με ψεκαστικές εφαρμογές 

ή με τη χρήση gel, αναλόγως της μεθόδου που ενδείκνυται για τον κάθε χώρο και με στόχο την 

απόλυτη αποτελεσματικότητα. Όλα τα εντομοκτόνα και gel να είναι άοσμα μη τοξικά, 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων και να έχουν την χαμηλότερη 

υπολειμματική δράση και αθροιστικές ιδιότητες. Να μην προκαλούν χημική μόλυνση στα 

τρόφιμα. Επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των νοσηλευομένων, των 

εργαζομένων και παντός τρίτου. Τόσο η εφαρμογή του gel όσο και οι ψεκασμοί θα 

επαναλαμβάνονται σε χρόνο και χώρο με σκοπό την μόνιμη και καθολική απουσία εντόμων 

ανάλογα με τα ευρήματα του δικτύου παγίδων σύλληψης αλλά και τις μαρτυρίες των χρηστών 

του χώρου. Όταν ζητηθεί από τους υπευθύνους των τμημάτων, κατόπιν παρουσίας εντόμων, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα με εφαρμογές εντομοκτονίας 

επαναλαμβανόμενες μέχρι την επίλυση του προβλήματος. 

a. Η εφαρμογή της μεθόδου του υπολειμματικού ψεκασμού να γίνεται σε φρεάτια, 

υπόγεια, αποχετεύσεις, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια, κανάλια 

εγκαταστάσεων, κοινόχρηστες τουαλέτες, WC ασθενών (εν κενώ), περιμετρικά των 

κτιρίων, χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων κλπ χώρους.  

b. Η εφαρμογή τροφοελκυστικού δολώματος GEL, για την καταπολέμηση ερπόντων 

εντόμων, να γίνεται στα τμήματα, κλινικές, εργαστήρια, γραφεία ιατρών, γραφεία 

προσωπικού, τουαλέτες κοινόχρηστες, αποδυτήρια, χώρους ανάπαυσης προσωπικού 

και όπου κρίνεται απαραίτητο. 

3. Για την καταπολέμηση των ιπταμένων εντόμων θα πρέπει όλο το έτος, και ιδιαιτέρως τους 

κρίσιμους μήνες (Μάρτιο έως Οκτώβριο) σε τακτά χρονικά διαστήματα, να πραγματοποιούνται 

ψεκαστικές εφαρμογές υπολειμματικότητας για την αντιμετώπιση προνυμφών κουνουπιών και 

μυγών, περιμετρικά των κτιρίων, στα φρεάτια, στις αποθήκες, στα αποδυτήρια, στα υπόγεια, 
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στις αποχετεύσεις, στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων, στους χώρους 

πρασίνου και γενικά στα κρίσιμα σημεία του Νοσοκομείου. Σε ειδικούς χώρους όπου δεν 

ενδείκνυται ο ψεκασμός, δύνανται να χρησιμοποιούνται ειδικές εγκεκριμένες ατοξικές παγίδες 

σύλληψης των εντόμων. 

4. Τα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να είναι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 

2178/56960/03-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 

6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ). 

5. Επιπλέον των άλλων, ειδική μέριμνα από την πλευρά του αναδόχου θα πρέπει να ληφθεί και για 

τον έλεγχο των ψευδοροφών και των φωτιστικών σωμάτων (κυρίως σε κρίσιμους χώρους), ώστε 

αν χρειασθεί να γίνει άμεση και έγκαιρη επέμβαση. 

6. Να γίνεται ειδική επισήμανση για την καταλληλότητα του χώρου για χρήση μετά την εφαρμογή 

με αυτοκόλλητες ταμπέλες. 

7. Η εφαρμογή να γίνεται κατ’ ελάχιστον, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο Α4, και συχνότερα 

αν κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και στο χώρο που 

παρουσιάζεται. 

8. Στο τμήμα των Μαγειρείων του νοσοκομείου που στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο να 

εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο σύστημα παγίδων ιπτάμενων εντόμων αποτελούμενο από 

τουλάχιστον δύο (2) τεμάχια. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από την εγκατάσταση του 

συστήματος τουλάχιστον έξι (6) φόρες ετησίως να προβαίνει σε αντικατάσταση των κολλωδών 

επιφανειών (με τροφικό προσελκυστικό). Η εφαρμογή αυτή θα γίνεται με επιβάρυνση του 

αναδόχου. 

9. Προβλέπεται η εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, εκνεφώσεων (ULV) ή οποιασδήποτε 

άλλης ενδεδειγμένης μεθόδου σε περίπτωση προσβολής από άλλα παράσιτα (κοριούς, 

τσιμπούρια, ψύλλους, σκώληκες κλπ.), σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, με ιδιαιτερότητα στο 

βοηθητικό κτίριο “Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων”. 

 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 

1. Η εφαρμογή της μυοκτονίας να γίνεται με τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων, εντός 

δολωματικών σταθμών. 

2. H μυοκτονία περιλαμβάνει την καταπολέμηση και των τριών ειδών τρωκτικών: 

 Μus Musculus (οικιακό ποντίκι) 

 Rattus Norvoepicus (αρουραίος) 

 Rattus Rattus (αρουραίος) 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, ικανό για 

την αποτελεσματική προστασία των χώρων (συμπεριλαμβανομένων χώρων φρεατίων, 

ταρατσών και ψευδοροφών). Ο αριθμός και το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να 

αναφέρονται στη τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Οι υπάρχοντες σταθμοί μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον κριθούν λειτουργικοί. 

4. Η επιλογή των κατάλληλων σημείων τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών να γίνει με 

επιθεώρηση των χώρων από τον επιστημονικά υπεύθυνο της εταιρεία και τον αρμόδιο 

υπάλληλο του νοσοκομείου. Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης και η ακριβής ποσότητα του 

δολώματος κατά θέση εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής και το είδος του 

τρωκτικού. 

5. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν και θα επισημανθούν σε κατόψεις, κατά κτηριακή 

μονάδα και θα παραδοθούν στον υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου.  

6. Να τοποθετηθεί αδιάβροχο καρτελάκι πλησίον του σταθμού σε εμφανές σημείο το οποίο να 

αναγράφει τον αριθμό δόλωσης, την ένδειξη “ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ” και το αντίδοτο του 

φαρμάκου. 
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7. Όλοι οι σταθμοί που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κλειστού τύπου, ασφαλείας, σε μόνιμες, 

σταθερές θέσεις και σε σημεία που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο προσωπικό και στους 

ασθενείς-επισκέπτες. Ο χειρισμός τους να είναι εφικτός μόνο με το ειδικό κλειδί που διαθέτουν 

επιτρέποντας το άνοιγμά τους μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο Ανάδοχος να 

παρέχει στο Γραφείο Επιστασίας κλειδί για το άνοιγμα των σταθμών. 

8. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα εγκεκριμένα από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση σε μορφή κύβου που θα 

επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα μηδενίζουν τον κίνδυνο 

διασποράς τους. Τα σκευάσματα να προκαλούν μουμιοποίηση των τρωκτικών ώστε να 

αποφεύγονται οι δυσοσμίες στους χώρους. 

9. O έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται κατά ελάχιστον όπως ορίζεται στην παράγραφο Α4 σε όλες τις παγίδες που θα 

έχουν τοποθετηθεί. Κατά την επίσκεψη του συνεργείου να εκτιμάται ο υγιειονομικός κίνδυνός 

και να ελέγχεται η υγειονομική πορεία ανά χώρο εφαρμογής και να καταγράφεται το ποσοστό 

κατανάλωσης του τρωκτικοκτόνου ανά θέση δόλωσης. 

10. Όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των ανωτέρω δολωμάτων να γίνεται εφαρμογή 

κολλητικών και οικολογικών παγίδων.  

11. Στην περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση 

(εντός 24ωρών) και η καταστολή θα γίνει επιπλέον με μηχανικά μέτρα σύλληψης (κόλλες, 

παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.λ.π) παράλληλα με τη χρήση δολωματικών σταθμών. 

12. Αν παρουσιάζεται έντονη η παρουσία τρωκτικών κατά περιόδους και φαίνεται στον πίνακα 

καταναλώσεις δολωμάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα στο μήνα να συμπληρώνει με 

σκευάσματα τις παγίδες. 

13. Επιπλέον των άλλων, ειδική μέριμνα από την πλευρά του αναδόχου θα πρέπει να ληφθεί και για 

τον έλεγχο των ψευδοροφών και των shaft. 

 

Δ. ΑΠΩΘΗΣΗ ΕΡΠΕΤΩΝ - ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις ενδεδειγμένες εφαρμογές απώθησης ερπετών 

στους χώρους του Νοσοκομείου, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των ασθενών, επισκεπτών 

και εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα διενεργούνται σε τακτική μηνιαία βάση κατά 

τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο και θα έχουν προληπτικό χαρακτήρα με σκοπό την μόνιμη και 

καθολική απουσία ερπετών στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των κτιριακών 

εγκαταστάσεων.  

2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται άμεσα μετά από κλήση του 

Νοσοκομείου και θα επιλαμβάνεται του συμβάντος. Οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται τόσο 

στην περίμετρο (περίφραξη) του οικοπέδου όσο και περιμετρικά, εξωτερικά των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας εντοπισμού ερπετών όπως, φρεάτια, 

χώροι με έντονη βλάστηση κ.λ.π.  

3. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν συνδυασμένη χρήση παγίδων και άλλων στερεών μέσων 

οφιοαπώθησης, καθώς και άλλων ενδεδειγμένων μέσων αναλόγως του χώρου και του 

προβλήματος. Τα σκευάσματα και μέσα οφιοαπώθησης που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα 

πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη 

συγκεκριμένη χρήση. Οι εργασίες οφιοαπώθησης δεν θα λαμβάνουν χώρα σε καμία περίπτωση 

εντός των κτιρίων. 

 

Ε. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
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Για τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση και την μυοκτονία θα πρέπει: 

1. Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας 

υπόψη την απαίτηση εναλλαγής τους για α) αποφυγή ανθεκτικότητας και β) αξιοποίηση όσο το 

δυνατών περισσότερο τις επιμέρους ιδιότητες κάθε φαρμάκου. 

2. Να προσκομιστούν οι άδειες κυκλοφορίας των προς χρήση ουσιών καθώς και ο τελευταίος 

κατάλογος εγκεκριμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και έγκριση καταλληλότητας χρήσης σε κατοικημένη περιοχή. 

3. Nα είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, 

ασθενείς και επισκέπτες. 

4. Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, στα σκεύη καθώς επίσης 

και στον πάσης φύσεως  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. 

5. Σε περίπτωση αντικατάστασης σκευασμάτων να ενημερώνεται το Γραφείο Επιστασίας, η 

Επόπτρια Δημόσιας Υγείας και η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής της υπηρεσίας. Να 

προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων σκευασμάτων. 

6. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αν κρίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σκόπιμο να 

ζητήσει από τον Ανάδοχο, τα διαλύματα να ετοιμάζονται παρουσία του εκπροσώπου του 

Γραφείου Επιστασίας, όποτε και θα αποσφραγίζονται οι συσκευασίες. Επίσης, το νοσοκομείο 

δύναται να κάνει δειγματοληψία και να στείλει προς ανάλυση τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί 

ο Ανάδοχος για επιβεβαίωσης της σύστασης και της αραίωσής τους. 

7. Το προσωπικό του Αναδόχου που εφαρμόζει τις μεθόδους να διαθέτει ειδική στολή, να φέρει 

γυαλιά, γάντια, μάσκα, μπότες και σκούφο κατά την ώρα της εργασίας του, και να φέρει κιβώτιο 

Α΄ Βοηθειών με τα αντίδοτα σκευάσματα. 

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με το αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου για τον συντονισμό 

και την υλοποίηση του έργου. Το έργο και τα αποτελέσματα των εργασιών του Αναδόχου 

συντονίζονται από το Γραφείο Επιστασίας και κρίνονται επιπλέον από την Επιτροπή 

Παρακολούθηση-Παραλαβής του έργου και την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας. 

2. Ο Ανάδοχος θα παίρνει προέγκριση από το Γραφείο Επιστασίας για οποιαδήποτε 

προγραμματισμένη επίσκεψη. Επίσης, για οποιαδήποτε έκτακτη κλήση, ο Ανάδοχος θα παίρνει 

τη σχετική εντολή από το Γραφείο Επιστασίας, είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία. 

3. H ανάδοχος εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει δελτίο εργασιών για όλες τις εργασίες 

που εκτελεί. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Γραφείο Επιστασίας ανά μήνα και να υποβάλλει 

εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια 

συμπεράσματα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν κάτοψη του χώρου του 

Νοσοκομείου, με επισημάνσεις των σημείων εφαρμογής μεθόδων καταπολέμησης εντόμων-

τρωκτικών-ερπετών και των αριθμημένων δολωματικών σταθμών και καταγραφή των 

αποτελεσμάτων έλεγχου ανά σταθμό (μετρήσεις κατανάλωσης τρωκτικοκτόνου δολώματος) και 

αποτελεσματικότητας ανά χώρο. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Όλα τα παραπάνω μαζί με την σύμβαση ανάθεσης του 

έργου και τις εγκρίσεις των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται (εγκρίσεις του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δελτία ασφάλειας) θα συμπεριλαμβάνονται στο “ΦΑΚΕΛΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ”. Την ευθύνη ενημέρωσης του φάκελου θα έχει ο ανάδοχος 

κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία και θα 

παραμένει στο χώρο του Τμήματος Επιστασίας. Θα πρέπει να καταθέτει γραπτές προτάσεις 
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σχετικά με την διαπίστωση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της 

εργασίας του. 

5. Ειδικότερα για το Τμήμα Μαγειρείων-Διατροφής όπου διατίθενται τρόφιμα, οι εφαρμογές δεν 

πρέπει να προκαλούν χημική επιμόλυνση σε αυτά είτε απευθείας, είτε μέσω των επιφανειών 

εργασίας. Οι κατόψεις των χώρων αυτών με το δίκτυο παρακολούθησης, οι εκθέσεις 

πεπραγμένων, τα αρχεία παρακολούθησης των σταθμών απεντόμωσης – μυοκτονίας, οι άδειες 

σκευασμάτων, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας τους, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια 

σχόλια ή υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στον «Φάκελο απεντόμωσης-μυοκτονίας-

παρασιτοκτονίας-οφιοαπώθησης Τμήματος Διατροφής». Ο Φάκελος αυτός θα δημιουργηθεί και 

θα ενημερώνεται από τον Ανάδοχο κατά τρόπο που θα καλύπτονται οι απαιτήσεις του 

Υπουργείου Υγείας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και θα παραμένει στο 

χώρο 

6.  της Επόπτριας Υγείας. 

7. Οι εργασίες να παρακολουθούνται με ειδικό πρόγραμμα  Η/Υ στο οποίο να δημιουργηθεί αρχείο 

ιστορικού επισκέψεων, ικανό οποιαδήποτε στιγμή να αποτυπώσει πλήρως την πορεία των 

πραγματοποιηθέντων εργασιών. Τα στοιχεία αυτά να μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο 

νοσοκομείο σε μορφή αρχείου .xlsx ή .docx ή .pdf. 

8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα της Επόπτριας 

Δημόσιας Υγείας του νοσοκομείου  για παροχή στοιχείων εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 

9. Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα 

άτομα που θα ορισθούν από το ίδρυμα, για την επίβλεψη και τον έλεγχο κατά την εκτέλεση των 

εργασιών και θα πρέπει να είναι άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και διακριτικότητας σε 

κάθε παρευρισκόμενο στον χώρο. 

10. Οι εργασίες να πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον σε ημέρες μη εφημερίας του 

νοσοκομείου και να μην παρεμποδίζουν τη λειτουργία των χώρων που εφαρμόζονται. 

11. Η αποσφράγιση των προϊόντων και σκευασμάτων να γίνεται ενώπιον του προσωπικού του 

Γραφείου Επιστασίας και μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής της υπηρεσίας. 

12. Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο Νόμος για τις εργασίες αυτές 

και κύρια για τα μέτρα ασφάλειας, για τους ανθρώπους τρόφιμα, σκεύη κ.λπ. 

13. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και 

μέτρα προστασίας νοσηλευομένων, των εργαζομένων, παντός τρίτου και του εξοπλισμού, 

τροφίμων, σκευών κλπ. στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί 

τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και 

μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Το 

προσωπικό του Αναδόχου να διαθέτει και να χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

εργασιών του ειδικές στολές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας, μάσκες, μπότες, κλπ. 

Επίσης, να φέρει μαζί του κιβώτιο Α’ Βοηθειών το οποίο να περιέχει αντίδοτα των σκευασμάτων 

που χρησιμοποιεί. 

14. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για άμεση ανταπόκριση με επίσκεψη και εφαρμογή κατάλληλων 

διαδικασιών, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρμοδίων 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου για την επίλυση εκτάκτων προβλημάτων, χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός εικοσιτεσσάρων (24) 

ωρών, εφόσον δεν υπάρχει απόδειξη συνθηκών ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση κυκλοφορίας, 

φυσική καταστροφή, κλπ.), δίνεται η δυνατότητα στο νοσοκομείο να θεωρήσει ότι από τον 

Ανάδοχο δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τη 

νομοθεσία διαδικασίες από το νοσοκομείο εις βάρος του Αναδόχου για μη τήρηση αυτής. 

15. Εάν μετά την εκάστοτε επέμβαση - εφαρμογή συνεχίζεται η επανεμφάνιση παρασίτων, εντόμων, 

τρωκτικών ή ερπετών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς επιπλέον αμοιβή, να επαναλάβει 

την επέμβαση, όσες φορές χρειασθούν, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη αποτελεσματικότητα 
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με την εξαφάνιση όλων των προαναφερθέντων «παρασίτων», και με δυνατότητα εφαρμογής 

εναλλακτικών εγκεκριμένων μεθόδων – φαρμακευτικών σκευασμάτων. Εάν παρ’ όλα αυτά 

συνεχίζεται το πρόβλημα τότε ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δε δικαιούται 

καμία αμοιβή, με δυνατότητα από την πλευρά του Νοσοκομείου για την καταγγελία της 

σύμβασης.  

 

 

Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η τεχνική προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι 

- έλαβε γνώση των χώρων, των εγκαταστάσεων και των συνθηκών παροχής των απαιτούμενων 

υπηρεσιών 

- αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

2 Αποδεικτικό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε ισχύ: 

Να είναι καταχωρημένος στη λίστα «Αναγγελίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος 

Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011» του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να καταθέσουν το απόσπασμα της σχετικής λίστας με 

τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος - Ταχ. Διεύθυνση – Περ. Ενότητα – 

Υπεύθυνος Επιστήμονας – Ιδιότητα – Αρ. Πρωτ. Αναγγελίας – Ημ/νία Αναγγελίας Έναρξης – 

Ημ/νία Ανάρτησης – Ημ/νία Λήξης.  

Ή 

Σε περίπτωση υποψηφίων που έχουν εκδώσει/ανανεώσει την ανωτέρω άδεια μέχρι και την 1η 

Ιουλίου 2011 και βρίσκεται ακόμη εν ισχύ η έντυπη αυτή άδεια, να προσκομισθεί 

φωτοαντίγραφό της. 

3 Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της άδειας του επαγγέλματος είναι εντός δεκατεσσάρων 

(14) μηνών από την τελευταία ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, ο υποψήφιος Ανάδοχος να 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα ανανεώσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαίρως, 

ώστε κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα συνάψουν με το νοσοκομείο να διαθέτουν άδεια 

άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ. 

4 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

5 Για την απόδειξη της εμπειρίας και της ποιότητας των εργασιών: 

o Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχων προτύπων) για 

το αντικείμενο της υπηρεσίας και πιστοποιητικό συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

κατά ISO 14001:2015 (ή αντίστοιχων προτύπων) και πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης 

της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 (ή αντίστοιχων 

προτύπων).  

ή 

o Αποδεικτικά ορθής περαίωσης μια τουλάχιστον σύμβαση απεντόμωσης-μυοκτονίας σε 

Νοσηλευτικό Ίδρυμα αναλόγου μεγέθους με το αντικείμενο της ενότητας Α εντός των 

τελευταίων πέντε (5) ετών για την οποία να καταθέσουν: 

 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 Βεβαίωση με τους χρόνους ανταπόκρισης σε έκτακτη κλήση 

 Κάτοψη του δικτύου μυοκτονίας 

 Εκθέσεις πεπραγμένων 

 Πιστοποιητικά επισκέψεων 

6 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι 
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αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη 

διάρκεια των πραγματοποιούμενων εφαρμογών και  

Υπεύθυνη δήλωση ότι ουδεμία ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο, εξαιτίας πράξης ή παράληψης 

των υπάλληλων του Αναδόχου. 

7 Αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα κλπ.) ότι διαθέτει τουλάχιστον 

έναν (1) υπεύθυνο επιστήμονα (Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή 

Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή 

του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας 

Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ως μόνιμο προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο. Όλες οι 

εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του, ο οποίος θα υπογράφει 

και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

8 Υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης άμεσης ανταπόκριση με επίσκεψη και εφαρμογή κατάλληλων 

διαδικασιών, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρμοδίων 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου για την επίλυση εκτάκτων προβλημάτων, χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Αποδοχή του όρου ότι η μη ανταπόκριση εντός εικοσιτεσσάρων 

(24) ωρών, εφόσον δεν υπάρχει απόδειξη συνθηκών ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση 

κυκλοφορίας, φυσική καταστροφή, κλπ.), θεωρείται μη τήρηση των όρων της σύμβασης και 

ακολουθούνται από το νοσοκομείο οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες εις βάρος 

του Αναδόχου για μη τήρηση αυτής. 

9 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δεσμεύεται για την αντικατάσταση των σταθμών και των 

παγίδων σε οποιαδήποτε φθορά ή απώλειά τους με δική του επιβάρυνση. 

10 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών με αναλυτικά στοιχεία για: 

- Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

o Ετήσιο 

o Επίσκεψης ανά κτίριο και χώρο 

- Λίστα αριθμού και είδους παγίδων και σταθμών (ανά κτίριο και για τους εξωτερικούς 

χώρους) 

- Μέθοδοι καταπολέμησης εντόμων-τρωκτικών-ερπετών 

- Εξοπλισμός εφαρμογής μεθόδων καταπολέμησης εντόμων-τρωκτικών-ερπετών 

- Εξοπλισμός ατομικής προστασίας εργαζόμενων 

11 Να αναφερθούν αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν τα οποία να περιλαμβάνουν κατ’ 

ελάχιστον τα ακόλουθα: 

Α. Υλικά εξοπλισμού: 

- παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων με τροφοελκυστική ταμπλέτα ή φερομόνη και 

κολλώδη επιφάνεια 

- σύστημα παγίδων ιπτάμενων εντόμων για το Τμήμα των Μαγειρείων 

- ψεκασμού – εκνέφωσης 

- δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας 

Β. Σκευάσματα (Για κάθε είδος σκευάσματος να αναφέρονται δύο προσφερόμενα είδη, τα 

οποία θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά από τον Ανάδοχο): 

- τροφοελκυστική ταμπλέτα παγίδων σύλληψης ερπόντων 

- ψεκασμού ή gel καταπολέμησης ερπόντων εντόμων 

- ψεκασμού ιπτάμενων εντόμων 

- παρασιτοκτόνα 

- τρωκτικοκτόνα σκευάσματα 

- απώθησης ερπετών 

Για τα σκευάσματα καταπολέμησης εντόμων-παρασίτων-τρωκτικών-ερπετών να κατατεθούν: 
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- Έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

- Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 

- Αποδεικτικά καταλληλότητας αυτών και της μεταξύ τους συμβατότητας για το 

αντικείμενο του έργου 

- Βεβαιώσεις-πιστοποιήσεις για την ασφάλεια και τη μη τοξικότητα των προϊόντων 

Ειδικά για τα σκευάσματα καταπολέμηση κουνουπιών να κατατεθεί αποδεικτικό συμφωνίας με 

το υπ’ αρ. 2178/56960/03-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (ΑΔΑ: 6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ). 

  

Προϋπολογισμός: Οκτώ χιλιάδες (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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