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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  4ης   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                      Πολύγυρος: 27-07-2022 

                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.    8001 

ΤΜΗΜΑ:   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες:  Αυγέρος Αναστάσιος 

Τηλ. :     23713/ 50363 

Ε-mail :  augeros@1157.syzefxis.gov.gr  

 

                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 34η/2022 

 

 για την   «Παροχή  Υπηρεσιών  Απολύμανσης των χώρων του Νοσοκομείου έναντι του COVID -

19 (CPV 90920000-2), προϋπολογιστικής δαπάνης  20.000,00 € με ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή /m2 ),  για  τις ανάγκες  του   Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής. 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1)   Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.ΣΥ 

και άλλες διατάξεις Φεκ Α 256/2-11-2001 , όπως ισχύει σήμερα. 

2)  Τις διατάξεις του Ν.3329/ΦΕΚ 81/τ.Α /4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει σήμερα. 

3)   Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005 ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων » όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) « Τροποποίηση του Ν.3310/2005….» όσο αφορά τις 

διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016. 

4)   Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » ΦΕΚ 134/18-6-2007 , όπως ισχύει σήμερα. 

5)  Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6)  Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 ΦΕΚ /Α /11-7-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο Τιμών (περί 

νομιμοποίησης δαπανών), όπως ισχύει σήμερα. 

7)    Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 τ.Α /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές 

διατάξεις της νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8)    Την υπ’αριθμ .14η/26-07-2022  Απόφαση του ΔΣ , Θέμα:10ο , ΑΔΑ: 6Μ3Ω46907Υ-ΜΞ4 

9) Την υπ’αριθμ. Πρωτ 7201/06-07-2022 ΑΔΑ: Ψ8ΛΩ46907Υ-9ΞΡ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης    

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την « Παροχή  

Υπηρεσιών Απολύμανσης των χώρων του Νοσοκομείου έναντι του COVID -19 (CPV 90920000-2) 

», προϋπολογιστικής δαπάνης  20.000,00 € με ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή /m2 ),  για  

τις ανάγκες  του  Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης .  
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Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                                    ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικό  Νοσοκομείο  

Χαλκιδικής 

(Ιπποκράτους 5 

)ΤΚ63100  

 

03-08-2022   

Ημέρα Τετάρτη 

  και ώρα 14:00, σε 

κλειστό φάκελο στο 

πρωτόκολλο 

Γενικό 

Νοσοκομείο 

Χαλκιδικής – 

Γραφείο 

Προμηθειών  

04-08-2022 

Ημέρα  Πέμπτη 

 και ώρα 11:00πμ  

 

Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται : 

• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι ανάδοχες  εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  

Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-

2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται 

τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν 

οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

1. Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

6. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 

7. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

8. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους 

ζητηθεί. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

• Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή 

τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

 

Α. Η προσφορά να σταλεί έως  τις 03-08-2022 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00, σε κλειστό 

φάκελο στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) 

αναγράφοντας: 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
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2. Την περιγραφή τους είδους, 

3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό          

της παρούσας Πρόσκλησης 

4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ( εξήντα ) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 

από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή  εποπτείας 

και ελέγχου που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκιδικής  και η οποία θα 

απευθύνεται στον ανάδοχο ή εκπρόσωπο του που θα ορίσει ο ανάδοχος. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι τα εξής:  

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα 

αυτό  πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις 

υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης 

μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να 

προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, 

το οποίο μαζί  με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου. 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται 

εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-

105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση 

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

χαρακτήρα. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα(1) έτος    

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 

τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

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

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, 

υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που 

προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 

απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16),όπως ισχύει σήμερα. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή 

εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της 

σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση 

λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 

τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν και σύμφωνα με την 

εκάστοτε κείμενη νομοθεσία: 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 
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Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   

διατάξεις του N.3329/2005 του N.3580/2007  και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « 

Δημόσιες συμβάσεις έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις  του. 

 

 

 

                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 

 

 

 

 

                                                    Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID -19 

 

ANTIKEIMENO TOY ΕΡΓΟΥ: 

➢ Η απολύμανση θα γίνεται σε όλη τη διαδρομή του ύποπτου περιστατικού, από την είσοδο του 

Νοσοκομείου έως την κλινική ή το τμήμα που θα νοσηλευτεί.  

➢ Θα εκτελείται ψεκασμός με ψεκαστήρες ULV  με τεχνολογία ηλεκτροστατικής φόρτισης 

σταγονιδίων  για καλύτερη προσκόλληση του ψεκαστικού διαλύματος στα αντικείμενα και τις 

επιφάνειες  που μπορούν να φέρουν ιούς. 

➢ Θα χρησιμοποιείται εγκεκριμένο σκεύασμα από τον ΕΟΦ και θα εκδοθεί πιστοποιητικό 

απολύμανσης υπογεγραμμένο από Γεωπόνο. 

➢ Οι εργασίες θα επιβλέπονται από αρμόδιο Γεωπόνο για την ορθή εκτέλεσή τους και για την 

τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. 

➢ Οι χώροι που θα απολυμαίνονται σε σταθερή βάση είναι:  

1. Όλα τα ασανσέρ κοινής χρήσης 

2. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού( Μ.Τ.Ν.)  

3. H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ( Μ.Ε.Θ.) 

4. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ( Τ.Ε.Π. Covid ) και οι διάδρομοι του ΤΕΠ Covid  

5. Ο οικίσκος Covid 

6. Η Κλινική covid και οι διάδρομοι της Κλινικής covid 

Η συχνότητα της απολύμανσης  των ανωτέρω χώρων ορίζεται μία (1) φορά την 

Εβδομάδα 

➢ Αμεση ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος (εντός 6ωρου από την έγγραφη ή 

τηλεφωνική επικοινωνία) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πριν την κατάθεση της προσφοράς του δύναται να επισκέπτεται τους 

αναφερόμενους χώρους. 

Η Εταιρεία θα διαθέτει άδεια Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών από το Υπουργείο  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ακόμη θα διαθέτει τις εξής πιστοποιήσεις: 

✓ ISO 9001:2015 για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

✓ ISO 14001:2015 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

✓ ISO 18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

✓ ISO 26000:2010 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 

✓ ISO 27001:2013 για το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών 

✓ BS 10012:2017 για το σύστημα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων 

Το κόστος απολύμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα δίδεται σε ΕΥΡΩ  ανά / m2 πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. Σε κάθε εφαρμογή, θα βεβαιώνονται από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, οι 

χώροι των κλινικών / τμημάτων που έχουν απολυμανθεί.  

Η εταιρεία θα  διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο έναντι αστικής ευθύνης μέχρι του ποσού της 

συνολικής αμοιβής πλέον ΦΠΑ 24%. 

Αν ο Ανάδοχος  δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του  υποχρεώσεις  και  διακόψει  ξαφνικά  και 

χωρίς τη συναίνεση του  Νοσοκομείου  το έργο  χωρίς να ολοκληρώσει αυτό, το Νοσοκομείο θα έχει 

το δικαίωμα  να προσλάβει ελεύθερα άλλον ανάδοχο με ελεύθερη   τιμή  και  να αξιώσει  από τον 

έκπτωτο ανάδοχο  την  τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής ( άρθρο 203  Ν. 4412/2016). 
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

                                                                                                        

7. Όλα τα ασανσέρ κοινής χρήσης 

Παλιό κτίριο : ασθενοφόρος κοινού 2,15x1,17=2,51 m2 

 ασθενοφόρος προσωπικού 2,15x1,36=2,93 m2 

 ψυχιατρικής 2,66x1,26 = 3,35m2 

 ανατολικού κλιμακοστασίου1,05x0,78=0,82 m2 

Νέο κτίριο     :  ασθενοφόρος Α1 2,70x1,70 =4,59 m2 

       ασθενοφόρος Α2 2,70x1,50 =4,05 m2 

       ανελκυστήρας φορτίου Α3  1,80x1,40 =2,52 m2 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ = 20,77 m2 

8. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού( Μ.Τ.Ν.) 

Δεν υπολογίζονται : η αποθήκη – το λεβητοστάσιο – ο χώρος όσμωσης. 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ = 244 m2 

9. H Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ( Μ.Ε.Θ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕΘ = 467 m2 

10. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ( Τ.Ε.Π. Covid ) και οι διάδρομοι του ΤΕΠ Covid  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τ.Ε.Π. COVID = 625 m2 

11. Ο οικίσκος Covid 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ COVID = 14,40 m2 

12. Η Κλινική covid και οι διάδρομοι της Κλινικής covid 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID = 458 m2 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 1.829,17 m2 
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