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Προς: 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

Οικονομικό φορέα 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΑΡΙΘΜ.  99/2020 

 

           To  Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ έχοντας υπόψη  τις διατάξεις : 

1) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2) Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών  οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις, 

3) Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

4) Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

5) Την με  αριθ. πρωτ. 361/29-12-2020 [ΑΔΑ: ΩΙΩΩ4690ΩΜ-ΧΓΟ] [ΑΔΑΜ: 

21REQ007994085] απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ -

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». 

6) Την αριθμ. πρωτ. 61-04/01/2021 (Αριθμ. Δέσμευσης 15/0) [ΑΔΑ: 6ΗΘΗ4690ΩΜ-

Ν9Ω] [ΑΔΑΜ: 21REQ007994122] Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Προσκαλεί  
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1. Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά  για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου, 

για την ετήσια Απεντόμωση - Μυοκτονία όλων των χώρων του Γ.Ν.A. 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η  συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις ως άνω υπηρεσίες, 

ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€ + Φ.Π.Α. 24% (ή  1.860,00€ συμπ/νου του 

Φ.Π.Α. 24%)  [ΚΑΕ  0899].  

 

2.   Η προμήθεια θα γίνει μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω 

του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 117 

(Συνοπτικός διαγωνισμός) του Ν. 4412/2016. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

4. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου, μέχρι την 28η  Ιανουαρίου 2021 ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  από ώρα 

08.00  π.μ. έως 14.00 μ.μ. 

 

5. Στον φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται: 

   Α.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

 1ον  Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 2ον Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημέρες από την 

λήξη προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

 

 Β.  Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 Γ.  Η  Οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή)  δίνεται  σε ΕΥΡΩ.  

Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συμφερότερη από 

οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά  βάσει  τιμής  (χαμηλότερη τιμή).     

 

 Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη 

πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

  Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του 
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ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 

αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  

 Ο τελικός ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού 

από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης  

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

                                                               Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ                              

                                                                  

                                                                ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 
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                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, 
εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, την 
οποία θα επισυνάψει σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου 
παρασίτων, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

3. Πιστοποιητικό ακολουθούμενου συστήματος υγιεινής και ασφάλειας. 
4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο. 
5. Ο ανάδοχος οφείλει να μπορεί να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση αναλόγων 

έργων καταπολέμησης παρασίτων σε κατ’ ελάχιστο τρία (3) Νοσοκομεία του 
Ε.Σ.Υ .  Η πιστοποίηση  θα γίνει βάσει των εγγράφων που έχουν ήδη 
παραδοθεί στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία και συγκεκριμένα:  α) κάτοψη 
δικτύου μυοκτονίας, β) μηνιαίες ή τελικές εκθέσεις πεπραγμένων, γ) 
πιστοποιητικά επισκέψεων. 

6. Σε κάθε εφαρμογή να παρευρίσκεται υπεύθυνος επιστήμονας, ο οποίος θα 
παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από τη παρασκευή του 
υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς και τη λήψη των 
μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για 
επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.   Η 
πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω επιστήμονα να 
αποδεικνύεται από την  σχετική άδεια απεντόμωσης-μυοκτονίας της 
Εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
Οποιαδήποτε μεταβολή στον υπεύθυνο επιστήμονα χωρίς την έγκριση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεπάγεται τις 
κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε 
κάποια εφαρμογή δεν παρίσταται υπεύθυνος επιστήμονας ο ανάδοχος θα 
κηρύσσεται άμεσα έκπτωτος.  

7. Ο ανάδοχος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς 
τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη 
διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 

    Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την 

απόρριψη της     προσφοράς. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά, σκευάσματα 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς 
και τις άδειες εγκρίσεως των φαρμάκων που θα πρέπει να καταθέσει στο 
Νοσοκομείο. 
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2. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται  με ευθύνη της εταιρείας , όπου θα 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και 
υγιεινής, καθώς και μέτρα προστασίας των νοσηλευομένων, των 
εργαζομένων και των επισκεπτών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο 
εξαιτίας πράξης ή παράλειψης της Εταιρείας. 

3. Ο ανάδοχος με την προσφορά του οφείλει να περιγράψει ακριβώς τον 
εξοπλισμό και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει. 

4. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και να παρακολουθεί το πρόγραμμα 
μυοκτονίας-εντομοκτονίας τόσο στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» όσο και στις 
εξωνοσοκομειακές δομές που υπάγονται στο Νοσοκομείο (κτίριο οδού 
Λαμψάκου 6,  υπηρεσίες του κτιρίου της οδού Σεμιτέλου).  

5. Ο ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης με  εκθέσεις πρωτοκόλλων, 
κάτοψη με χρωματικές ενδείξεις παρουσίας παρασίτων, έκθεση 
πεπραγμένων-παρατηρήσεων και να καταθέτει  υπόδειγμα στο Νοσοκομείο. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, 
πρωτόκολλα παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδες 
σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις  των δικτύων 
παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 

7. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης , οι εκθέσεις πεπραγμένων, τα 
αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και  εντομοκτονίας,   οι 
άδειες σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή 
υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στο «Φάκελο ελέγχου παρασίτων»,  
την ευθύνη ενημέρωσης του οποίου θα έχει ο ανάδοχος, κατά τρόπο ώστε 
να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το  Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο ΕΦΕΤ. 

8. Κατά την διάρκεια του ψεκασμού δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η 
εργασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τα συνεργεία του 
εργολάβου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους 
του Νοσοκομείου, να εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών και των 
εργαζομένων και δεν πρέπει να  προκαλεί χημική μόλυνση στα τρόφιμα. 

9. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπτομερείς ως προς την περιγραφή τους, για 
την καλύτερη ποιοτική σύγκριση. 

10. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, 
ασφάλεια και διακριτικότητα που απαιτείται , όπως ορίζουν οι διεθνείς 
προδιαγραφές και η κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Νοσοκομείου. 

11. Η απεντόμωση και μυοκτονία θα γίνεται ανά 15 ημέρες (24 φορές το 
χρόνο) και επιπλέον σε έκτακτες περιπτώσεις αναλόγως των αναγκών χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή. Η εφαρμογή των φαρμάκων στα μαγειρεία, πλυντήρια, 
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, Κοβάλτιο, Πυρηνική Ιατρική, κτίριο Λαμψάκου, 
Βιοχημικό Εργαστήριο 3ου ορόφου,   Μικροβιολογικό εργαστήριο, καθώς 
και στους χώρους των κτιρίων των οδών Λαμψάκου 6 (Κοινωνική Υπηρεσία, 
Ραφείο, Τεχνική Υπηρεσία, γρ. Διατροφής, γρ. Επιστασίας, Βιοϊατρική 
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τεχνολογία) και Σεμιτέλου (Αρχείο), να γίνεται μετά το τέλος της εργασίας 
των ανωτέρω Τμημάτων. 

12. Στο υπόγειο (-1) και στα υπόγεια κανάλια (-2) του Κεντρικού κτιρίου, στα 
υπόγεια της οδού Λαμψάκου 6 και του κτιρίου της Νέας Πτέρυγας, εκτός 
από την απεντόμωση και μυοκτονία  η οποία θα γίνεται ανά 15 ημέρες, να  
γίνεται ψεκασμός με δραστικό φάρμακο, για ψύλλους, μία (1) φορά το 
μήνα. Το ίδιο και στους χώρους του Αρχείου επί της οδού  Μιχαλακοπούλου 
και Λούρου.   

13.  Να ειδοποιείται το Γρ. Επιστασίας  μία ημέρα πριν από την  επίσκεψη  του 
συνεργείου, ώστε να προετοιμάζονται τα ειδικά τμήματα του Νοσοκομείου. 

14. Η διάλυση των φαρμάκων να γίνεται επιτόπου, παρουσία υπαλλήλου του 
Τμ. Επιστασίας, ή επόπτη δημόσιας υγείας του Νοσοκομείου,  ο οποίος θα 
συνοδεύει το συνεργείο ανά τμήμα. 

15.  Σε περίπτωση που κατόπιν εκτέλεσης εργασιών, διαπιστωθεί από την 
Επιτροπή ή το Τμ. Επιστασίας, ότι είναι αναποτελεσματικές, οι εργασίες θα 
επαναλαμβάνονται χωρίς επιπλέον χρέωση και εάν κατά την διάρκεια της 
σύμβασης διαπιστωθεί  ότι οι εργασίες  απεντόμωσης και μυοκτονίας δεν 
αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα το Νοσοκομείο διατηρεί το 
μονομερές δικαίωμα διακοπής της σύμβασης. 

16. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την αρμόδια επιτροπή του 
Νοσοκομείου. 

17.  
Παρακολούθηση – πιστοποίηση έργου 

Για να μπορεί η επιτροπή παρακολούθησης του έργου, ή η Επιτροπή 

Νοσοκομειακών Λοιμώξεων , ή ο προϊστάμενος  του τμ. Επιστασίας, ή ο/η Επόπτης 

Δημ. Υγείας  και οποιοσδήποτε ελεγκτικός φορέας (π.χ. ο ΕΦΕΤ) να πιστοποιεί τις 

εργασίες που πραγματοποιούνται , η εταιρεία που θα αναλάβει το έργο,  οφείλει 

να τηρεί ενημερωμένο αρχείο το οποίο θα περιέχει: 

 Κατόψεις των τμημάτων με τους δολωματικούς σταθμούς. 
 Ενημερωμένο αρχείο κατάστασης παγίδων-δολωματικών σταθμών 

(καταναλώσεις, πιθανή τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτηση 
τους σε άλλα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων). 

 Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις (προγραμματισμένες και έκτακτες) 
και τις εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί. 

 Άδεις σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται. 
 Πιστοποιητικά εφαρμογών. 
 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Α. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
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1. Ο ανάδοχος  του έργου θα πρέπει να αντικαταστήσει τυχόν φθαρμένους και 
ελαττωματικούς δολωματικούς σταθμούς με νέους, στο υφιστάμενο δίκτυο. 
Επίσης, αν  χρειασθεί , θα εγκατασταθούν επί πλέον δολωματικοί σταθμοί 
στο χώρο του Νοσοκομείου και στις εξωνοσοκομειακές μονάδες. Οι 
δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Το είδος 
των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική 
προσφορά του υποψηφίου. Το κόστος για την αντικατάσταση των 
φθαρμένων δολωματικών σταθμών ή την εγκατάσταση νέων, οι οποίοι θα 
είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτούς που ήδη υπάρχουν, θα 
επιβαρύνει την εταιρεία. Ο αριθμός των νέων δολωματικών σταθμών, θα 
αποφασιστεί σε συνεργασία με την επιτροπή λοιμώξεων και τον 
προϊστάμενο του γραφείου επιστασίας. 

2. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια 
του έργου θα πρέπει να είναι συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση 
της όποιας κατανάλωσης,  εγκεκριμένα από τα Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση. 

3. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των 
τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ 
ελάχιστο μία φορά το μήνα. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων του 
Νοσοκομείου όπου θα δηλώνονται αριθμημένες οι θέσεις των σταθμών 
μυοκτονίας. Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει 
εγγράφως το Νοσοκομείο για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά 
δολωματικό σταθμό. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το 
σύνολο των φρεατίων του Νοσοκομείου. 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης εντός 24ώρου. 

 

Β. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 

1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει 
να αναφέρεται στην Τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 

2. Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα γίνει στους χώρους των κτιριακών 
εγκαταστάσεων με τη χρήση gel, εφαρμογές που επαναλαμβάνονται όποτε 
υπάρχει δραστηριότητα. 

3. Σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και το σύνολο των φρεατίων θα 
γίνονται ψεκαστικές εφαρμογές υπολειμματικότητας σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Επίσης ψεκαστικές εφαρμογές θα γίνονται όποτε χρειασθεί σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατόπιν συνεννοήσεως με την 
επιτροπή λοιμώξεων και τον προϊστάμενο του γραφείου επιστασίας. 
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4. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης των ερπόντων εντόμων και οι 
ενδεδειγμένες εφαρμογές καταστολής θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο 
μία φορά το μήνα.     

5. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκαστικές 
εφαρμογές, περιμετρικά των κτιρίων και σε κρίσιμα σημεία του 
περιβάλλοντος χώρου, για την αντιμετώπιση των ιπτάμενων εντόμων. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων 
παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, κλπ) κατά την διάρκεια της 
σύμβασης και να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες κλήσεις εντός 24ώρου. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις 
εφαρμογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης 
ερπόντων εντόμων. 

8. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να ελέγχει και να συντηρεί και να 
αντικαθιστά, τις παγίδες των ιπτάμενων εντόμων που υπάρχουν στο 
μαγειρείο (π.χ. αλλαγή κολλητικών επιφανειών και λαμπών).    

Γ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Εφαρμογή με ψεκασμό μικροβιοκτόνων (σποροκτόνων) φαρμάκων σε χώρους 

όπου χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα όπως: τουαλέτες, εργαστήρια, θαλάμους 

ασθενών με μεταδοτικά νοσήματα, ψυκτικό θάλαμο με μολυσματικά απόβλητα 

κ.λ.π. 
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