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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
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Δημόσια ανοικτή διαδικασία  

συλλογής προσφορών για τις εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης για το 

Τζάνειο Νοσοκομείο και των Πολυϊατρείων Δραπετσώνας  για ένα ( 1 ) έτος  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 14 – 09 - 2018 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

Παραρτήματα Α - Δ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:                                                                                                                                                                                                                                   

1.1. Του  Νόμου 4412 / 2016  « Δημόσιες συμβάσεις έργου , προμηθειών και υπηρεσιών » ( ΦΕΚ Α΄ 

147 / 08 – 08 – 2016 )  .  

1.2. Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 « Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

  

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για την Ανάθεση :   1 ) Απεντόμωση – 

Μυοκτονία και Απολύμανση του Νοσοκομείου και των Πολυϊατρείων Δραπετσώνας με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του τελευταίου 

παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας. 

2. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της παρούσας και 

στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές  )  .  

3. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της διαδικασίας στο 

mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gr. 

4. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

5. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 



α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί.  

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr).  

 

 

http://www.tzaneio.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

Α.Ε. ΑΔΑΜ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2081 

18REQ

003660

896 

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ 

ΕΝΑ ( 1 ) ΈΤΟΣ  

 

( Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

Παράρτημα Δ΄  )  

Υπηρεσία  
ΤΜΗΜΑ : 

Επόπτριες Υγείας    

ΤΜΗΜΑ : Επόπτριες 
υγείας   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 
210-4592112 

( κα Τεσσέρη Δέσποινα 
& κα Κρεπούρη Μαρία  )  
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΄Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ  

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.  

4. Γλώσσα: Ελληνική  

 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονικά :  

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

GMDN ΕΚΑΠΤΥ 

        



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ  ΤΖΑΝΕΙΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ  ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Με την υπογραφή της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία φέρει την ευθύνη  εντομοκτονίας - μυοκτονίας 
- απολύμανσης - απολύμανσης χώρων και κλινικών και σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου  
συμπεριλαμβανομένων  των Πολυιατρείων Δραπετσώνας. 
Σε  έκτακτες περιπτώσεις ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί  εφαρμογές εντομοκτονίας -  μυοκτονίας, 
στα Περιφερειακά Ιατρεία, στη Σ.Ε.Α.Δ.Ι.Ε.Σ.Υ, στα κληροδοτήματα,  στις ενοικιαζόμενες αποθήκες  
κλπ, όπως  εμφανίζονται  στο  συνημμένο  έγγραφο της  Τεχνικής Υπηρεσίας. και εφόσον 
απαιτηθούν έκτακτες εργασίες απολύμανσης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Λοιμώξεων του 
Νοσοκομείου και των Ε.Δ.Υ. να προσέλθει άμεσα εντός 24ώρου.    
 
Η  Ανάδοχος  εταιρεία  αναλαμβάνει τα ανωτέρω για ένα έτος με δυνατότητα 6μηνών παράτασης. 
 
Η κάθε υποψήφια εταιρεία οφείλει να επισκεφθεί όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, να λάβει 
λεπτομερείς κατόψεις των χώρων και να καταθέσει τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη 
και πρόταση, αναφέροντας  αναλυτικά την μέθοδο που θα χρησιμοποιεί κατά περίπτωση. Η  εταιρεία 
δεσμεύεται να επαναλαμβάνει άμεσα και αδιαμαρτύρητα και πέραν του 24ώρου τις εφαρμογές  
χωρίς  επιπρόσθετη  αμοιβή από  την τιμή της  κατακύρωσης της σύμβασης  για  την  πλήρη  
εξολόθρευση   των  εντόμων,  παρασίτων, τρωκτικών κλπ.. 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  οφείλουν να είναι νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται   
στον  τομέα  εφαρμογών  μυοκτονίας – εντομοκτονίας  και  να  καλύπτουν τους κάτωθι  όρους: 
 

1.   Διαθέτουν  άδεια  καταπολέμησης  εντόμων  και  τρωκτικών  σε κατοικημένους  χώρους,    η  
οποία  είναι  αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. 

2. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 για παροχή Υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, σε 
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

3. Πιστοποιητικό Διαχείρισης Επιβλαβών Οργανισμών ISO 16636 σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο . 
4. Διαθέτουν  πιστοποιητικό εγγραφής  στο  οικείο  Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
5. Να  διαθέτουν τουλάχιστον 2 υπεύθυνους  επιστήμονες, έναν Γεωπόνο για τις εργασίες 

απεντόμωσης μυοκτονίας και έναν Επόπτη Δημόσιας Υγείας για τις εργασίες απολύμανσης  με  
εμπειρία  στο  αντικείμενο.  Η  πιστοποίηση  της  μόνιμης συνεργασίας  του  επιστημονικού  
ανθρώπινου  δυναμικού  θα  αποδεικνύεται από την κατεχόμενη άδεια  απεντόμωσης -  μυοκτονίας  
της  εταιρείας από το υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Ο ανάδοχος θα πρέπει οπωσδήποτε να πιστοποιεί 3 χρόνια προυπηρεσίας απεντομώσεων 
μυοκτονιών σε γενικό Νοσοκομείο άνω των 400 κλινών . 

7. Ο Ανάδοχος του έργου θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου και τυχόν Τρίτων, 
για κάθε ζημιά που θα προκληθεί κατά την προετοιμασία και εκτέλεση του έργου. 

8. Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλο το προσωπικό, που θα απασχολεί κατά την 
προετοιμασία και εκτέλεση  των εργασιών, τόσο για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την 
Εργατική Νομοθεσία υποχρεώσεων, όσο και για την περίπτωση ατυχήματος κατά την έννοια των 
άρθρων 922 Α.Κ και  334 Α.Κ. 

9. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση και ευθύνεται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό 
που χρησιμοποιεί για την περίπτωση ατυχήματος και προς τρίτους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 



έργου και αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά 
προξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, από αμελείς ενέργειες ή παραλείψεις του ιδίου ή 
των προσώπων που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων και ζημιών από τυχαία γεγονότα. Το 
Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα 
ή κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του διαγωνιζόμενου 
ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν παράλειψη στην υποβολή 
της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου δεν δίνει το δικαίωμα στον 
διαγωνιζόμενο να την επικαλεσθεί προκειμένου να τύχει εξαίρεσης ή ελάττωσης των υποχρεώσεών 
του. 

11. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, ώστε ο φάκελος της προσφοράς να περιέλθει στα 
γραφεία του Νοσοκομείου, στην παρακάτω καθοριζόμενη διεύθυνση, μέχρι την προκαθοριζόμενη 
στην παρούσα προκήρυξη ημερομηνία. Δεν θα αξιολογηθούν προσφορές, που θα υποβληθούν 
εκτός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. 

12. Μετά το άνοιγμα των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση της τιμής, με το 
αιτιολογικό του λανθασμένου υπολογισμού ή άλλης αιτίας. 

13. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή εκτέλεση του έργου, χωρίς να επιτρέπεται η εκχώρηση του ή 
μέρους αυτού σε τρίτους. 

14. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα υλικά απεντομώσεων - μυοκτονιών, καθώς και με τον απαιτούμενο για 
τον σκοπό αυτό εξοπλισμό. 

15. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό σε περίπτωση, που το αποτέλεσμα 
κρίνεται ασύμφορο γι αυτό. 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, μετά 
από συνεννόηση με τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας οι οποίοι θα υπογράφουν σε έντυπο την 
σωστή εκτέλεση των εργασιών . Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να  κληθεί Σάββατο ή 
Κυριακή. 

2. Το συνεργείο του αναδόχου θα επισκέπτεται το Νοσοκομείο κάθε εβδομάδα σε 
προγραμματισμένες εφαρμογές που θα συμφωνούνται στις αρχές του μήνα και δεν θα 
συμπέσουν  με τις εφημερίες του Νοσοκομείου.  

3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, που να 
προσφέρει εργασία υψηλής ποιότητας, το οποίο εφόσον δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα, 
πρέπει απαραιτήτως να ομιλεί καλά την Ελληνική Γλώσσα και να διαθέτει τις απαιτούμενες 
άδειες  παραμονής, εργασίας, κλπ.) 

4. Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή οποιουδήποτε από τους 
εργαζόμενους στο έργο και ο Ανάδοχος υποχρεούται για την άμεση αντικατάστασή του. 

5. Κατά την διάρκεια των εργασιών, το προσωπικό που θα τις εκτελεί, θα πρέπει να φέρει 
ειδική ένδυση με διακριτικά του Αναδόχου, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας 
(ΜΑΠ). Οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου έχουν το δικαίωμα διακοπής των εργασιών εάν 
διαπιστώσουν ότι αυτές γίνονται χωρίς την τήρηση των όρων ασφαλείας των εργαζομένων 
στο έργο. 

6. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ταμπελάκι σήμανσης ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες και αδιάβροχο σε όλα τα σημεία ελέγχου που να αναγράφει όλα όσα ο Νόμος 
ορίζει, τα στοιχεία της εταιρείας του Αναδόχου και να επικολλάται στο ύψος των ματιών 
όρθιου παρατηρητή. 

7. Ο Ανάδοχος να διενεργεί την καταγραφή των δεδομένων ηλεκτρονικά με αναφορά σε 
πραγματικό χρόνο όπως σύλληψη παρασίτων, κατανάλωση δολωμάτων, σκεύασμα που 
χρησιμοποιείται κλπ. Η καταγραφή των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με ειδικές 
ηλεκτρονικές συσκευές (barcode scanner) που να πιστοποιούν την εκτέλεση των εργασιών, 
να δίνουν ακριβή ώρα και ημερομηνία που έγινε η κάθε εργασία, να δείχνουν τον τόπο – 
τμήμα του Νοσοκομείου που έγινε με στίγμα GPS και αποστολή όλων των στοιχείων 
ηλεκτρονικά. 

8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επισημάνει σε ειδική σήμανση με barcode όλα τα σημεία ελέγχου 
ώστε με το ηλεκτρονικό σύστημα να πιστοποιεί την ακριβή ώρα και ημερομηνία που έγινε η 



κάθε εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται κάθε μήνα αν επισκέφτηκαν και 
ελέγχθηκαν όλα τα σημεία ελέγχου όπως Δολωματικοί σταθμοί τρωκτικών, Ηλεκτρικές 
εντομοπαγίδες, Φρεάτια, Μηχανικές παγίδες σύλληψης τρωκτικών, Φερομονικές παγίδες 
εντόμων, Τροφοελκιστικές παγίδες εντόμων κλπ. 

9.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάσσει αναφορές ελέγχου κάθε μήνα. Στην έκθεση θα 
αναγράφεται το κάθε σημείο ελέγχου την ημερομηνία και την ώρα που ελέγχθηκαν, αν 
υπήρχαν καταναλώσεις δολωμάτων, συλλήψεις παρασίτων τα λοιπά ευρήματα, 
αντικατάσταση κολλητικής επιφάνειες, εναλλαγή σκευασμάτων, το σκεύασμα 
χρησιμοποιήθηκε κλπ.  

10. Τα δεδομένα όλων των εφαρμογών παρασιτολογικού ελέγχου που πραγματοποιούνται στο 
Νοσοκομείο κάθε μήνα θα αναλύονται στατιστικά  και τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται 
μέσω γραφημάτων ώστε να είναι δυνατή η άμεση αξιολόγησή τους και η άμεση σύγκρισή 
τους με τα στοιχεία προηγούμενων εφαρμογών. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις θα πρέπει να 
επεξηγούνται σε κείμενο με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά και να αναφέρονται 
γραπτώς τα συμπεράσματα ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το περιεχόμενό τους. 

11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τόπο στο διαδίκτυο στον οποίο να υπάρχει σύστημα με 
δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρονικών αρχείων ώστε η Διοίκηση του Νοσοκομείου 
(Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Επιτροπή Λοιμώξεων, Ιατρική Υπηρεσία κλπ.) να μπορεί με 
εισαγωγή ειδικού κλειδάριθμου να εισέρχεται στον διαδυκτυακό τόπο του αναδόχου. Στο 
διαδικτυακό σύστημα θα πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος που θα ενημερώνεται 
από τον Ανάδοχο μετά από κάθε εφαρμογή Έντομο-μυοκτονίας και θα περιέχει σε 
ηλεκτρονική μορφή όλα τα αρχεία - στοιχεία (πιστοποιητικά εφαρμογών, msds σκευασμάτων 
που χρησιμοποιήθηκαν, αναφορές ελέγχου, reports, εγκρίσεις κυκλοφορίας σκευασμάτων, 
κατόψεις των χώρων με κωδικοποιημένα τα σημεία ελέγχου κλπ). 

12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ακριβή δ/νση και τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, την 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό κινητού τηλεφώνου έτσι ώστε σε κάθε 
περίπτωση αναζήτησης του από το Νοσοκομείο, να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Οι 
παραπάνω όροι ισχύουν και για τον υπεύθυνο επιστημονικό συνεργάτη που ορίζει ο 
Ανάδοχος. 

13. Σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης αν δεν προσέλθει ο Ανάδοχος εντός 24 ωρών, το 
Νοσοκομείο θα δύναται με μονομερή απόφαση να αναθέτει τις απαιτούμενες εργασίες σε 
τρίτο συνεργείο, παρακρατώντας την αμοιβή από τον Ανάδοχο και να προβεί σε καταγγελία 
της σύμβασης.  

14. Ο Ανάδοχος σε όλες τις περιπτώσεις από τις προαναφερθείσες εργασίες θα πρέπει να 
επικοινωνεί και να συνεργάζεται με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας. 

15. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για κάθε μία από τις 
εργασίες που εκτελεί και για κάθε χώρο του Νοσοκομείου και θα το υπογράφει η ΕΔΥ ή η 
υπεύθυνη του κάθε τμήματος. 

16. Ο υπεύθυνος επιστήμονας (Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνος) της εταιρείας θα έχει όλες 
τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος για τις εφαρμογές αυτές και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας 
για τους νοσηλευόμενους, τους εργαζόμενους, τα τρόφιμα, τα σκεύη, τον εξοπλισμό, τους 
χώρους κτλ. 

17. Το  Νοσοκομείο πρέπει να ενημερώνεται   άμεσα  για  την μεταβολή του  υπεύθυνου 
επιστήμονα,  την αλλαγή  των χρησιμοποιουμένων  σκευασμάτων  ή  για όποια άλλη αλλαγή 
τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια  της  ισχύος  της  σύμβασης.  

18. Οποιαδήποτε μεταβολή,  χωρίς την ενημέρωση  της  υπηρεσίας  αλλά και αλλαγή,  όσον  
αφορά  τις  πιο  πάνω  επισημάνσεις συνεπάγεται λύση της  σύμβασης. 

19.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλο τον τεχνικό και προστατευτικό εξοπλισμό  που 
πρέπει  να  χρησιμοποιεί  το  προσωπικό  που  διενεργεί  την εντομοκτονία, μυοκτονία  όλων 
των ως άνω χώρων του  Νοσοκομείου. Τον Εξοπλισμό  του  να  τον  περιγράφει  αναλυτικά  
και κατά  περίπτωση   στην προσφορά  του.  

20. Το έργο και τα αποτελέσματα του θα κρίνονται από την επιτροπή ελέγχου παρακολούθησης 
του έργου, την ΕΔΥ και την Διεύθυνση του Νοσοκομείοu 

21. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας, λόγω μη τήρησης όρων της σύμβασης από τον 
Ανάδοχο, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα της τάξεως του μηνιαίου τιμήματος  

 



 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ  - 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη διατήρησης των χώρων του Νοσοκομείου ελεύθερων παρασίτων, 
τρωκτικών και εντόμων. Οι χώροι ενός Νοσοκομείου έχουν ιδιαιτερότητες γι’ αυτό ο Ανάδοχος και ο 
υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας θα πρέπει να λάβουν γνώση των συνθηκών εργασίας μέσα 
σε αυτό.  
Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται : 
 

1. Να  αντιμετωπίσει  άμεσα τα  έντομα  στο σύνολο  των κτιριακών εγκαταστάσεων  του  
νοσοκομείου  με  όλες  τις  ενδεδειγμένες  και εγκεκριμένες  για  τον  κάθε  χώρο  μεθόδους 
όπως υπολειμματικοί ψεκασμοί, χρήση τζελ, παγίδες σύλληψης ιπτάμενων και ερπόντων 
εντόμων κλπ. Στην τεχνική  προσφορά  θα  αναφέρει τη  μέθοδο και τα φάρμακα που θα 
χρησιμοποιεί σε κάθε χώρο και για κάθε περίπτωση.    
               

2. Οι εργασίες  θα  εφαρμόζονται  σε  όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους  του  
Νοσοκομείου και Πολυιατρείων Δραπετσώνας και όλων γενικότερα των χώρων αρμοδιότητας 
του Νοσοκομείου, παρουσία της υπεύθυνης Επόπτριας  Δημόσιας  Υγιεινής και του  
υπεύθυνου επιστήμονα της εταιρίας. 

 
3. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα και προτεραιότητα ως προς το χώρο, το χρόνο και 

τον τρόπο για τις εφαρμογές που θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο σε συνεργασία με τον 
υπεύθυνο Ε.Δ.Υ. 

 
4. Να πραγματοποιεί εβδομαδιαίες οκτάωρες τακτικές επισκέψεις, ελέγχους στους χώρους του 

Νοσοκομείου και να προβαίνει στις αναγκαίες εφαρμογές απολυμάνσεις - απεντομώσεις- 
μυοκτονίες. Στα Πολυιατρεία  Δραπετσώνας θα πραγματοποιούνται  τέσσερις εφαρμογές το 
χρόνο Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο και Οκτώβριο. Στο οικόπεδο Γούναρη και Ποσειδώνος θα 
πραγματοποιείται πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με εφαρμογές κάθε 20 ημέρες 
από Μάρτιο έως Νοέμβριο. Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται σε άμεση συνάρτηση με τα 
ευρήματα που θα προκύπτουν κάθε φορά από την παρακολούθηση των προνυμφών που 
πρέπει να πραγματοποιούνται ανά 7 ημέρες. Η καταπολέμηση των κουνουπιών θα γίνεται με 
χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού μηχανήματος του Αναδόχου 

 
5.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει παγίδες σύλληψης σφηκών στον περιβάλλοντα 

χώρο του Νοσοκομείου, ικανές να ελέγξουν τον πληθυσμό. Οι παγίδες θα πρέπει να 
επιθεωρούνται κάθε 15 ημέρες και να γίνεται αντικατάσταση του τροφοελκυστικού. 

 
6. Να πραγματοποιεί έκτακτες εφαρμογές όποτε παραστεί ανάγκη, προκειμένου να ελεγχθεί 

άμεσα η όποια προσβολή παρασίτων ιδιαίτερα εφόσον απαιτηθούν έκτακτες εργασίες 
απολύμανσης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και των 
Ε.Δ.Υ. να προσέλθει άμεσα. 

 
7. Να πραγματοποιεί έκτακτες εφαρμογές όποτε παραστεί ανάγκη, προκειμένου να 

απομακρυνθούν τυχόν νεκρά παράσιτα ή ζώα από τους χώρους του Νοσοκομείου και 
ιδιαίτερα τρωκτικά, πτηνά ή αιλουροειδή (γάτες) από απροσπέλαστα σημεία (ψευδοροφές 
κλπ.) κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και των Ε.Δ.Υ. να 
προσέλθει άμεσα. 

 
8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει τις παραπάνω εργασίες είτε προληπτικά είτε 

κατασταλτικά – σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου 
ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου και την εποχή, αλλά και σε κάθε περίπτωση έκτακτης 



ανάγκης π.χ μετά από νοσηλεία λοιμώδους περιστατικού (από απομόνωση) υποχρεούται να 
προσέλθει το ταχύτερο δυνατόν (το αργότερα εντός 6 ωρών). 

9. Να χρησιμοποιεί τα πλέον ήπια ενδεδειγμένα σκευάσματα, προκειμένου να διασφαλίσει το 
άριστο αποτέλεσμα με την απόλυτη ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Οι εφαρμογές δε 
θα πρέπει να παρακωλύουν τις εν γένει λειτουργίες και υποχρεώσεις του Νοσοκομείου. 
 

10. Να χρησιμοποιεί εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας φάρμακα, για χρήση εφαρμογών 
Δημόσιας Υγείας σε κατοικημένους χώρους. Τα οποία θα είναι σφραγισμένα και θα 
ανοίγονται πριν τη χρήση τους μπροστά στον υπεύθυνο Επόπτη Δημόσιας Υγείας. Ο 
ανάδοχος επίσης υποχρεούται να καταθέσει φάκελο με τις εγκρίσεις του Υπ. Γεωργίας και με 
τα MSDS των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσει. 

 
11. Να πιστοποιεί το σύνολο των δράσεων του, την ακριβή ώρα που εκτέλεσε την κάθε εργασία 

με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (barcode), καθώς και την απουσία παρασίτων από τους 
χώρους του Νοσοκομείου χρησιμοποιώντας παγίδες εντόμων και τρωκτικών σε όλα τα 
τμήματα του Νοσοκομείου. 

 
12.  Ο διαδικτυακός  φάκελος στον ιστότοπο του Αναδόχου θα ενημερώνεται μετά από κάθε 

εφαρμογή Απεντόμωσης Μυοκτονίας και θα περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα στοιχεία 
(πιστοποιητικά, αναφορές ελέγχου, reports, κατόψεις κλπ). Παράλληλα όλα τα δεδομένα θα 
τηρούνται σε φυσικό φάκελο (ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ) του Νοσοκομείου, ο οποίος 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ε.Φ.Ε.Τ και λοιπών ελεγκτικών 
μηχανισμών του Δημοσίου. 

 
13.   Η  Απεντόμωση  και  η  μυοκτονία  στα  μαγειρεία, κουζίνες  ορόφων, τραπεζαρία 

προσωπικού και αποθήκες φύλαξης τροφίμων  να  γίνονται  με  βάση  τους  κανόνες του 
HACCP. Θα πρέπει να διατηρείται ξεχωριστός φάκελος ελέγχου παρασίτων για τα μαγειρεία. 

   
14. Συντήρηση δικτύου παρακολούθησης και σύλληψης ερπόντων εντόμων, σε κρίσιμες θέσεις 

του Νοσοκομείου, σήμανση με barcode και με αριθμό παγίδων ικανό προκειμένου να 
παρακολουθείται δυναμικά η ένταση και η φύση του προβλήματος. Με αυτό τον τρόπο θα 
πιστοποιείται η απουσία ερπόντων εντόμων από το σύνολο των δομημένων χώρων.  

 
15. Εφαρμογή με εντομοκτόνο gel σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου κάθε μήνα  και όποτε 

υπάρχει πρόβλημα, εκτός από τους εξωτερικούς χώρους αποθήκες, λεβητοστάσιο και γενικά 
όπου δεν ενδείκνυται η εφαρμογή με εντομοκτόνο gel. 

 
16. Υπολειμματικοί Ψεκασμοί θα γίνονται κάθε μήνα στα φρεάτια, των εξωτερικών, υπόγειων και 

ισόγειων χώρων του Νοσοκομείου, και έκτακτα όποτε απαιτηθεί. Στα κεντρικά μεγάλα 
φρεάτια του εξωτερικού χώρου η καταπολέμηση θα γίνεται με χρήση βενζινοκίνητου 
ψεκαστικού μηχανήματος του Αναδόχου κάθε μήνα.  

 
17. Εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, ή οποιασδήποτε ενδεδειγμένης μεθόδου σε 

περίπτωση προσβολής από κοριούς, τσιμπούρια, ψύλλους, κουνούπια ,σκνίπες, σφήγκες, 
μέλισσες, μύγες  κ.α 

 
18. Κατά τους κρίσιμους μήνες Μάρτιο - Οκτώβριο θα διενεργούνται υπολειμματικοί ψεκασμοί σε 

εξωτερικούς χώρους ανάπαυσης και αναπαραγωγής εντόμων. Ειδικότερα για το χώρο των 
μαγειρείων προβλέπεται η εφαρμογή ειδικού επιχρίσματος - καταπολέμηση της οικιακής 
μύγας. Στους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου η καταπολέμηση των ιπταμένων 
εντόμων θα γίνονται με χρήση βενζινοκίνητου ψεκαστικού μηχανήματος του Αναδόχου. 

 
19. Ειδικότερα για την μυοκτονία ο Ανάδοχος οφείλει  να  εγκαταστήσει άμεσα  δίκτυο κλειστών 

δολωματικών σταθμών μυοκτονίας (ασφαλείας), οπού απαιτηθεί, των οποίων ο αριθμός τους 
να είναι ανάλογος των χώρων βάση των κανόνων τοποθέτησης Δολωματικών Σταθμών 
Μυοκτονίας. Οι σημάνσεις θα φέρουν κωδικοποίηση με barcode και ο Ανάδοχος θα πρέπει 



να  αναφέρει στην τεχνική  προσφορά του το είδος των δολωματικών σταθμών που 
πρόκειται να  τοποθετήσει και να καταθέσει σχεδιάγραμμα με τις κατόψεις των χώρων, όπου  
θα  σημειώνονται   αριθμημένες  οι  θέσεις των δολωματικών σταθμών.   

 
20. Πρόσβαση  στους    δολωματικούς  σταθμούς   εκτός  από  την ανάδοχο  εταιρεία θα έχει   η  

επιτροπή  παρακολούθησης  του έργου,  στην  οποία  θα  παραδοθεί  ένα κλειδί. Τα  
τρωκτικοκτόνα  σκευάσματα θα  είναι  συμπαγή  ώστε  να  είναι επιτρεπτή η  εκτίμηση   της  
όποιας  κατανάλωσης ενός  γεύματος.  

 
21. Για  τον έλεγχο  παρουσίας  τρωκτικών μέσα  στα  μαγειρεία, κουζίνες ορόφων, εστιατόριο  

και αποθήκες τροφίμων θα   πρέπει   να  τοποθετηθούν  παγίδες  σύλληψης  τρωκτικών 
τύπου Multicatch. Έλεγχος των δολωματικών  σταθμών   και  των  παγίδων σύλληψης και η 
αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων, όταν  απαιτείται  θα πραγματοποιείται μια φορά το 
μήνα, θα φέρουν σήμανσεις με barcode και ο έλεγχος τους θα πιστοποιείται με ηλεκτρονικό 
σύστημα παρακολούθησης του Αναδόχου. 

 
22. Επίσης στα φρεάτια των εξωτερικών, υπόγειων και ισόγειων χώρων και στα κεντρικά μεγάλα 

φρεάτια του εξωτερικού χώρου του Νοσοκομείου θα γίνεται και δόλωση με τρωκτικοκτόνα 
σκευάσματα των 20  γρ. δεμένα με σύρμα κάθε μήνα . 

 
23. Ειδικότερα: Οφιοαπώθηση να εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου όποτε  

απαιτείται. 
 

24. Εάν παρ’ όλα αυτά εμφανίζονται έντομα ή τρωκτικά τότε ο Ανάδοχος δεν εκτελεί σωστά το 
έργο του και είναι υπεύθυνος για την κατάσταση που παρουσιάζεται.  

 
 
Οι χώροι το Νοσοκομείου όπου θα πραγματοποιούνται οι πιο πάνω  εφαρμογές 
απεντόμωσης και μυοκτονίας επισυνάπτονται σε παράρτημα,  όπως ορίστηκαν από την 
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου.    
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ² 
Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟ  Συνεργεία – Λεβητοστάσιο  

Διάδρομοι  
200 
190 

Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ  Πλυντήρια – Ιματιοθήκη 
Ιματιοθήκη 
Κλιμακοστάσιο 
Χώροι Αιμοδοσίας ( πρώην) 
Διάδρομος  
Ακτινολογικό   
Διάδρομος 
Παθολογοανατομικό   
Χώροι Αποστείρωσης ( πρώην) 

260 
66 
80 

260 
54 

220 
40 

250 
154,50 

ΙΣΟΓΕΙΟ Μαγειρεία – Λάντζα  
Τραπεζαρία 
Διαιτολόγοι ( γραφείο )  
Τ.Ε.Π. – Μ.Β.Ν. Αξονικός Τομογράφος – Λοιποί χώροι  
Τηλεφωνικό Κέντρο 
Θυρωρείο – Επιστασία 
SARS 

255 
108 
25 

1.450 
8 

24 
35 

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ Αίθουσα Διαλέξεων 
Εργαστήρια 
Διάδρομοι Εργαστηρίων – Αναμονή  
Φαρμακείο – Γραφείο Δ.Ν.Υ. 
Διάδρομος Φαρμακείου  
Χώρος Βιβλιοθήκης ( πρώην )  
Καθιστικό  
Κοιτώνες Παλαιοί  
Κοιτώνες Νέοι  
Διάδρομοι προς κοιτώνες 
Διάδρομος φαρμακείου  

120 
365 
120 
135 
40 
30 
30 

220 
190 
50 
40 
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ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Μ² 

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ Α΄ Παθολογικό Τμήμα – Θάλαμοι 
Γραφεία ( Ιατρών , Προϊσταμένης , Αδελφών ) 
Κουζίνα 
Βοηθητικοί χώροι  
Διάδρομος  
Αναμονή  
Βεράντα 
Γ΄ Παθολογικό Τμήμα – Θάλαμοι   
Γραφεία ( Ιατρών , Προϊσταμένης , Αδελφών ) 
W.C. – Βοηθητικοί χώροι  
Διάδρομος 
Βεράντα  

156 
45 
20 
8 

35 
90 
5 

156 
75 
28 
50 
2 

Β΄ΟΡΟΦΟΣ  Ω.Ρ.Λ. Τμήμα – Θάλαμοι 
Γραφεία (  Δ/ντή , Ιατρών , Προϊσταμένης ) 
Βοηθητικοί χώροι  - W.C.  
Διάδρομος – Βεράντα 
Κουζίνα 
Διάδρομος – Αναμονή – Βεράντα  
Χώροι Χειρουργείων ( παλαιών )  
Χώροι Μ.Ε.Θ. ( πρώην )  

156 
38 
18 
52 
20 

140 
680 
337 

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ Ουρολογικό & Γ΄ Χειρουργικό  Τμήμα  
( Θάλαμοι , Γραφεία , Βοηθητικοί χώροι , Διάδρομοι , 
Κουζίνα )  
Ορθοπαιδικό Τμήμα  
( Θάλαμοι , Γραφεία , Βοηθητικοί χώροι , Διάδρομοι ) 

802 
 
 
 

635 

Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ  Α΄ Χειρουργικό & Β΄ Χειρουργικό Τμήμα 
( Θάλαμοι , Γραφεία , Βοηθητικοί χώροι , Διάδρομοι , 
Κουζίνα )  
 
Μ.Τ. Ν.  
 

718 
 
 
 

180 
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ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Μ² 

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ Β΄ Παθολογικό & Οφθαλμολογικό Τμήμα  
( Θάλαμοι , Γραφεία , Βοηθητικοί χώροι , Διάδρομοι , 
Κουζίνα ) 

718 
 

ΣΤ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 
( Θάλαμοι , Γραφεία , Κουζίνα , Διάδρομοι )  

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Ασθενοφόροι                                     ( 2 ) 
Επισκεπτών                                        ( 2 ) 
Ορθοπαιδικής Αποστείρωσης        ( 1 )  
Μαγείρων                                          ( 1 ) 
Τροφίμων                                          ( 1 )  
Καρδιολογικής                                  ( 1 ) 
Τ.Ε.Π.                                                  ( 1 ) 

10 
6 

1,50 
1,50 
2,50 

6 
5 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ  Κεντρικού Κτιρίου – Καρδιολογικής  
Κεντρικό  
Ορθοπαιδικής  
Δευτερεύον 
Μαγειρείων 
Κοιτώνων 
Ακτινολογικού  
Καρδιολογικής  

 
160 
60 

108 
25 
45 
10 
75 

 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι.  &  ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Μ² 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ-ΡΑΦΕΙΟ-ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ 370 

ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C. 370 

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C. 370 

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C. 370 

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  370 

Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  370 

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ – W.C. 136 

ΣΤ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.  

90 

 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ 98 

 ΑΣΑΝΣΕΡ ( α )  
ΑΣΑΝΣΕΡ ( β )  

5,50 
6,30 
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ΝΕΑ  ΠΤΕΡΥΓΑ 

ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ² 
Γ΄ ΥΠΟΓΕΙΟ  Parking  

Αποθήκες 
1.900 
186 

Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟ  Parking  
Κλιμακοστάσιο – Ανελκυστήρες 
Υπόλοιποι χώροι ( λεβητοστάστιο , δεξαμενές 
νερού  κλπ ) 

1.254 
165 

1650 

Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ Αποστείρωση 
Σχολή – Βιβλιοθήκη  
Τεχνική Υπηρεσία 
Αρχείο – Διάδρομοι - Κλιμακοστάσια 

340 
925 
286 
450 

ΙΣΟΓΕΙΟ Μ.Τ.Ν. 
Κυτταρολογικό  
Αιμοδοσία 
Τ.Ε.Π. Παίδων – Είσοδος - κλπ 

355 
218 
675 
686 

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ Νοσηλευτικές Μονάδες 
Μαίευση  

1.026 
825 

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ Μ.Ε.Θ. – Μ.Α.Φ.  
Χειρουργείο μιας ημέρας 

825 
737,50 

Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ 1.815 

Δ΄ ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΟΦΟΣ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ 1.750 

Ε΄ ΟΡΟΦΟΣ Νοσηλευτικές Μονάδες 1.817,50 

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ  Κύριο 22,00 Χ  9  
Χειρουργείου ( εσωτερικό )  
Υπογείου  20 Χ 3  
Υπογείου 24 Χ 3  

198 
24 
60 
72 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Κοινού  
 
Φαγητού  
Φορείων – Πυροσβεστικά  
Ακάθαρτων 2,16 Χ 2  
Αποστείρωσης  

1) 10,50 
           2)  3 

2,65 
7,35 
4,32 

Καθαρού 1,20 
  Ακάθαρτου 1,15 

 Εξωτερικά Κλιμακοστάσια – Διάδρομοι  1.125 
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ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  ( ΠΑΛΑΙΟ )  

ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ² 
ΥΠΟΓΕΙΟ Ανοσολογικό Εργαστήριο 

Αποθήκη Υλικού  
Αποθήκη Φαρμακείου  

128 
182 
128 
33 

ΙΣΟΓΕΙΟ Καρδιολογική Μονάδα – Μ.Ε.Θ. 
Καρδιολογικής – Βοηθητικοί Χώροι 
Κουζίνα 

421 
 

12 

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ Αιμοδυναμικό  
Νεφρολογική Μονάδα – Γραφεία 
Κόπωση – Διάδρομοι  
Διασύνδεση 

190 
 

165 
10 

 

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ² 
ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ – Α΄ ΟΡΟΦΟΣ  1.400 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Μ² 
ΟΙΚΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 300 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 800 

ΟΙΚΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 155 

 

 


