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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ΄ΑΡΙΘΜ  1476/2015 

ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ & ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Καζηνξηάο θαηόπηλ ηεο 214/20-11-2014 απόθαζεο ηνπ Δ.. ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνβαίλεη ζε πξόρεηξν δηαγσληζκό ζε εθηέιεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2013, γηα ηελ 

αλάζεζε ππεξεζηώλ ζπζηεκαηηθήο κπνθηνλίαο θαη απεληόκσζεο ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, 

ζην Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ θαη ζην ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  Άξγνπο Οξεζηηθνύ.  

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ : Ο ζθνπόο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπζηεκαηηθήο 

κπνθηνλίαο, ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ θαη ηνπ 

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ζην Άξγνο Οξεζηηθό, ζε βάζνο ρξόλνπ, ώζηε λα εμνλησζνύλ νη πθηζηάκελνη 

πιεζπζκνί εληόο ησλ θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ, αιιά θαη λα απνηξαπεί ε είζνδνο λέσλ  από 

ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δεηνύκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ ηα αθόινπζα:  

1. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ ππαξρόλησλ ηξσθηηθώλ θαη ρξήζε αλάινγσλ δνισκάησλ 

2. Δέθα (10) ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

δξαζηηθόηεηαο θαη ζπκπιήξσζε ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ησλ ζπλνιηθά εθαηόλ πέληε (105) 

δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο (66), ζην 

Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ (20) θαη ζην ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό 

(19).  

3. Εμόλησζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιεζπζκνύ κε εθαξκνγέο ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ αλάγθεο 

εθηόο ησλ δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ, ι.ρ. ζε ςεπδνξνθέο ή όπνπ ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία 

όηη πθίζηαηαη πξόβιεκα. 

4. Σνπνζέηεζε επηπιένλ δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

5. Απόζκεζε, αλ απαηηεζεί, ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ηνπ Κ.Τ. 

Άξγνπο Οξεζηηθνύ θαη ηνπ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό. 
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6. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ κπνθηνλίαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

επίζθεςεο ηνπ αλαδόρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη δνισκαηηθνί ζηαζκνί λα ηνπνζεηνύληαη βάζεη ζρεδίνπ από ηνλ ππεύζπλν κπνθηνλίαο, λα 

αζθαιίδνληαη ζε όια ηα ζεκεία κε ζηαζεξό θαη κόληκν ηξόπν ώζηε λα είλαη αδύλαηε ε 

κεηαθίλεζή ηνπο, λα αξηζκνύληαη κε εηδηθή ζήκαλζε (control point) θαη λα ζεκαδεύνληαη ζε 

εηδηθό ζρέδην θάηνςεο ηνπ ρώξνπ. Ελδεηθηηθέο ηακπέιεο λα ππνδεηθλύνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ώζηε 

λα κελ θαηαζηξέθνληαη θαηά ιάζνο, αιιά θαη λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα από ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ, θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ηα καγεηξεία θαη ζηελ απνζήθε ηξνθίκσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε κπνθηνλία λα εθαξκόδεηαη κε 

εηδηθό ηξόπν ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηαζπνξά ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηνπο ρώξνπο 

επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ. 

Όια ηα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηξσθηηθώλ λα είλαη 

εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ. 

ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ: Ο ζθνπόο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπζηεκαηηθήο 

απεληόκσζεο, ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο 

Οξεζηηθνύ θαη ηνπ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό, κε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ απώζεζεο θαη εμόλησζεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εξπόλησλ θαη ηπηακέλσλ 

εληόκσλ.  

- Πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ ππαξρόλησλ εληόκσλ θαη ρξήζε αλάινγσλ δξαζηηθώλ 

νπζηώλ. 

- Δέθα (10) ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο γηα ηελ απώζεζε θαη εμόλησζε 

ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, ζην Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ 

θαη ζην ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό.  

- Έθηαθηεο επηζθέςεηο ηνπ αλαδόρνπ θαη εθαξκνγή απεληόκσζεο ζε νπνηνδήπνηε ρώξν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ δηαπηζησζεί έληνλν πξόβιεκα ζπγθέληξσζεο εληόκσλ. 

- Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ εληνκνθηνλίαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

επίζθεςεο ηνπ αλαδόρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ιδηαίηεξνο ζρεδηαζκόο απαηηείηαη γηα ηνπο ρώξνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δηόηη πξνϋπνζέηεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ηεο ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πξνηύπσλ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε ηέηνηνπο ρώξνπο.  

Επίζεο ε παξαιίκληα ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηθάιπςε ησλ 

εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ζκήλε 

θνπλνππηώλ αιιά θαη ηελ εηζβνιή απηώλ ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ, θαηά ηνπο ζεξηλνύο 

κήλεο, γεγνλόο πνπ ρξήδεη αληηκεηώπηζεο.  

Ο ανάδοτος θα παρέτει σπηρεζίες καθώς και όλα ηα αναγκαία μέζα και σλικά (δραζηικές 

οσζίες κλπ.) και θα πρέπει να έτει άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος (μσοκηονιών, 

απενηομώζεφν και απολσμάνζεφν) από ηο αρμόδιο σποσργείο. 
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Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ είλαη 2.419,23€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ. 

Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζζνύλ ζηηο 26/03/2015 εκέξα  Πέκπηε θαη ώξα 12:00 ζην Γξαθείν 

Πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη ηελ ώξα απνζθξάγηζήο ηνπο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ  

ζα αλαγξάθεη ηε ιέμε “ΠΡΟΦΟΡΑ”, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ (αξηζκό πξσηνθόιινπ ηεο 

παξνύζαο θαη αληηθείκελν αλάζεζεο)  πνπ αθνξά, θαζώο επίζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

θαη ηεο ππεξεζίαο πνπ απεπζύλεηαη. Ο θπξίσο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη δύν ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο  κε ηελ ηερληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά μερσξηζηά. ηην ηετνική προζθορά 

θα περιγράθεηαι ο ηρόπος ανηιμεηώπιζης ηοσ έργοσ και ζηον ίδιο θάκελο θα καηαηεθεί 

πρφηόησπο ή  ανηίγραθο ηης άδειας άζκηζης επαγγέλμαηος ηοσ σπουηθίοπ. 

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

 

 

 

 

Ο Δηνηθεηήο α.α 

Ο Δηεπζπληήο Ιαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΓΙΑ ΣΟ ΕΙΔΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV: 98300000-6 

«ΔΙΑΦΟΡΕ ΤΠΗΡΕΙΕ» 

(ΣΣΗΜΑΣΙΚΗ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ – ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ) 

 

1. ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

Ο ζθνπόο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπζηεκαηηθήο κπνθηνλίαο, ζην 

ζύλνιν ησλ ρώξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ θαη ηνπ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ζην 

Άξγνο Οξεζηηθό, ζε βάζνο ρξόλνπ, ώζηε λα εμνλησζνύλ νη πθηζηάκελνη πιεζπζκνί εληόο ησλ 

θηηξηαθώλ ζπγθξνηεκάησλ, αιιά θαη λα απνηξαπεί ε είζνδνο λέσλ  από ηνλ πεξηβάιινληα 

ρώξν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη δεηνύκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ ηα αθόινπζα:  

7. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ ππαξρόλησλ ηξσθηηθώλ θαη ρξήζε αλάινγσλ δνισκάησλ 

8. Δέθα (10) ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

δξαζηηθόηεηαο θαη ζπκπιήξσζε ησλ δξαζηηθώλ νπζηώλ ησλ ζπλνιηθά εθαηόλ πέληε (105) 

δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ πνπ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνη ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο (66), ζην 

Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ (20) θαη ζην ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό 

(19).  

9. Εμόλησζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιεζπζκνύ κε εθαξκνγέο ζε ζεκεία πνπ ππάξρνπλ αλάγθεο 

εθηόο ησλ δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ, ι.ρ. ζε ςεπδνξνθέο ή όπνπ ππνδεηρζεί από ηελ Τπεξεζία 

όηη πθίζηαηαη πξόβιεκα. 

10. Σνπνζέηεζε επηπιένλ δνισκαηηθώλ ζηαζκώλ εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν. 

11. Απόζκεζε, αλ απαηηεζεί, ζε νπνηνλδήπνηε ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ηνπ Κ.Τ. 

Άξγνπο Οξεζηηθνύ θαη ηνπ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό. 

12. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ κπνθηνλίαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

επίζθεςεο ηνπ αλαδόρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη δνισκαηηθνί ζηαζκνί λα ηνπνζεηνύληαη βάζεη ζρεδίνπ από ηνλ ππεύζπλν κπνθηνλίαο, λα 

αζθαιίδνληαη ζε όια ηα ζεκεία κε ζηαζεξό θαη κόληκν ηξόπν ώζηε λα είλαη αδύλαηε ε 

κεηαθίλεζή ηνπο, λα αξηζκνύληαη κε εηδηθή ζήκαλζε (control point) θαη λα ζεκαδεύνληαη ζε 

εηδηθό ζρέδην θάηνςεο ηνπ ρώξνπ. Ελδεηθηηθέο ηακπέιεο λα ππνδεηθλύνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, ώζηε 

λα κελ θαηαζηξέθνληαη θαηά ιάζνο, αιιά θαη λα ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα από ηνλ 

αλάδνρν ηνπ έξγνπ, θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ηα καγεηξεία θαη ζηελ απνζήθε ηξνθίκσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε κπνθηνλία λα εθαξκόδεηαη κε 

εηδηθό ηξόπν ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε δηαζπνξά ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηνπο ρώξνπο 

επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ. 

Όια ηα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηξσθηηθώλ λα είλαη 

εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ. 
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2. ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ 

Ο ζθνπόο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ζπζηεκαηηθήο απεληόκσζεο, ζε 

νπνηνλδήπνηε ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο, ηνπ Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ θαη ηνπ 

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό, κε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

απώζεζεο θαη εμόλησζεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εξπόλησλ θαη ηπηακέλσλ εληόκσλ.  

- Πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο ησλ ππαξρόλησλ εληόκσλ θαη ρξήζε αλάινγσλ δξαζηηθώλ 

νπζηώλ. 

- Δέθα (10) ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο γηα ηελ απώζεζε θαη εμόλησζε 

ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ ζην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο, ζην Κ.Τ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ 

θαη ζην ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην Άξγνο Οξεζηηθό.  

- Έθηαθηεο επηζθέςεηο ηνπ αλαδόρνπ θαη εθαξκνγή απεληόκσζεο ζε νπνηνδήπνηε ρώξν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ δηαπηζησζεί έληνλν πξόβιεκα ζπγθέληξσζεο εληόκσλ. 

- Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ αξρείνπ εληνκνθηνλίαο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

επίζθεςεο ηνπ αλαδόρνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ. 

Ιδηαίηεξνο ζρεδηαζκόο απαηηείηαη γηα ηνπο ρώξνπο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ηξνθίκσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δηόηη πξνϋπνζέηεη εμεηδηθεπκέλε γλώζε ηεο ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θαη ησλ 

πξνηύπσλ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζε ηέηνηνπο ρώξνπο.  

Επίζεο ε παξαιίκληα ζέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηθάιπςε ησλ 

εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ από ζκήλε 

θνπλνππηώλ αιιά θαη ηελ εηζβνιή απηώλ ζην εζσηεξηθό ησλ θηηξίσλ, θαηά ηνπο ζεξηλνύο 

κήλεο, γεγνλόο πνπ ρξήδεη αληηκεηώπηζεο.  

Ο ανάδοτος θα παρέτει σπηρεζίες καθώς και όλα ηα αναγκαία μέζα και σλικά (δραζηικές 

οσζίες κλπ.) και θα πρέπει να έτει άδεια άζκηζης επαγγέλμαηος (μσοκηονιών, 

απενηομώζεφν και απολσμάνζεφν) από ηο αρμόδιο σποσργείο. 
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