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       ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
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ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ  

 

ΠΡΟΚΛΗΗ   ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ   

ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

(ΑΡΘΡΑ 118 ΚΑΙ 120 ΣΟΤ Ν. 4412/2016 ΟΠΩ ΔΥΔΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΔΙ ΚΑΙ ΙΥΤΔΙ)  

 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ και Κοινυνικήρ 

Αλληλεγγύηρ και λοιπέρ διαηάξειρ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

1.2 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κύπυζη ζςμβάζευν ςπέπ Ν.Π. εποπηεςομένυν 

από ηο ΥΥ& ΚΑ και λοιπέρ διαηάξειρ»  

1.3 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και 

αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ».  

1.4 ησλ άξζξσλ 21 & 23 ηνπ Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ Α΄141 /17-08-2010) «Δημοζιονομική 

Διασείπιζη και Εςθύνη». 

1.5 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν - 

Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος ηος ν.3588/2007(πηυσεςηικόρ κώδικαρ) Πποπηυσεςηική 

διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ.»  

1.6  ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, 

Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη 

Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» 

1.7 ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ Α΄ 143 /28-06-2014) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και 

εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) - δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ. 

1.8 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη.  
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1.9 ηνπ Ν.4472/2017 (ΦΔΚ Α΄ 74/19-05-2017) «Σςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ Δημοζίος και 

ηποποποίηζη διαηάξευν ηος ν. 4387/2016, μέηπα εθαπμογήρ ηυν δημοζιονομικών ζηόσυν 

και μεηαππςθμίζευν, μέηπα κοινυνικήρ ζηήπιξηρ και επγαζιακέρ πςθμίζειρ, Μεζοππόθεζμο 

Πλαίζιο Δημοζιονομικήρ Σηπαηηγικήρ 2018-2021 και λοιπέρ διαηάξειρ.» 

1.10 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ διαηάκηερ».  

 

2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 18766/01-10-2021 Απφθαζε Γηνηθεηή Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ε ζθνπηκφηεηα θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή 

πξνζθνξψλ κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ i-supplies, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απεληφκσζεο –κπνθηνλίαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ  Ννζνθνκείνπ (CPV 

90900000-6) γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 7.500,00 πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 

Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»  

 

ζαο πξνζθαιεί λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ απεληόκσζεο –κπνθηνλίαο 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ  Ννζνθνκείνπ. 

 

Πηζαλή δαπάλε € 7.500,00 πιένλ Φ.Π.Α 24% ή €9.300,00 ζππκ. Φ.Π.Α. 24% 

 
1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο 

παξνχζεο. 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 120 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ 

επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο.  

 

Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο πλαηθόρμας ηλεκηρονικών 

διαγωνιζμών iSupplies έσο ηελ Σξίηε 05/10/2021 θαη ώξα 14:00, ελώ ζα θαηαηεζνύλ θαη ζε έληππε 

κνξθή κεηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο ζην iSupplies, έσο ηηο 10:00 π.κ. ηεο επνκέλεο εκέξαο, 

ήηνη ηελ Σεηάξηε 06/10/2021, ζην Πξσηόθνιιν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ.   

 

 
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Σν θξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  

ε πεξίπησζε χπαξμεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο απνδεθηψλ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ε αλάζεζε γίλεηαη κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνπ κεηνδφηεζαλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ αξ. 90 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147).  

Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο αλάζεζεο, ν αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, ζα θιεζεί λα 

ππνγξάςεη ζρεηηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 
i) απφζπαζκα  πνηληθνχ  κεηξψνπ κε εκεξνκελία έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηνπ ή ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

αξρή ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε. 

 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά γηα: 

 Σηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ ( Ι.Κ.Δ. ), ΟΔ. θαη ΔΔ, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

 Σηο πεξηπηψζεηο Α.Δ., ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 
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 Σηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

 
ii) Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.  

iii) Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

 

iv) Απνδεηθηηθά Έγγξαθα Ννκηκνπνίεζεο: 

 

 Γηα Αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ. ζχζηαζεο, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε 

αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. 

 Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. 

 Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. 

 

Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε 

Γ.. ηεο Α.Δ. θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα 

θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 
  

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ 

 

                                                                                         

 

                                                                                   ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                 Αζήλα 24/9/2021 

1ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο                                                                                                                                                     

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ   
<< Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ >> 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ ΚΑΙ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

 

 

Πηζαλή Γαπάλε γηα έλα (1) έηνο €7.500 πιένλ Φ.Π.Α. ή €9.300 ζππκ. Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα απηφ θαη 

θαιχπηνπλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

1. Να δηαζέηνπλ άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληόκσλ θαη ηξσθηηθώλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο, 

εγθεθξηκέλε από ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ, ηελ νπνία ζα επηζπλάςεη 

ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα. 

2. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο  Πνηόηεηαο ISO 9001:2015  κε πεδίν 

πηζηνπνίεζεο ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γεληθήο απνιύκαλζεο ρώξσλ, κπνθηνλίαο θαη 

απεληόκσζεο, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί καδί ,ε ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο 

3. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  ISO  14001:2015, 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί καδί κε ηελ θαηάζεζε 

πξνζθνξάο 

4. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία  

ISO  45001:2018, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί καδί κε ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο 

5. Η αλάδνρε εηαηξεία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε από επίζεκν αλαγλσξηζκέλν Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο είηε από Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα κε ηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ απεληόκσζε-κπνθηνλία θαζώο θαη ε αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ρξήζε ζε 

λνζνθνκεία, επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα επηζπλαθζεί καδί κε ηελ 

θαηάζεζε πξνζθνξάο 

6. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην. 

7. Να κπνξνύλ λα πηζηνπνηήζνπλ επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ έξγσλ θαηαπνιέκεζεο παξαζίησλ 

ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρώξν κεγάινπ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

8. Να δηαζέηνπλ κόληκν ππεύζπλν επηζηήκνλα θαζώο θαη πξνζσπηθό κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν 

εξγαζίαο. Η πηζηνπνίεζε ηεο κόληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ επηζηεκνληθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ  

ζα απνδεηθλύεηαη  από ηελ θαηερόκελε άδεηα απεληόκσζεο-κπνθηνλίαο ηεο εηαηξείαο από ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

9. Να δηαζέηνπλ αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζύλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε 

πξόζσπα ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ 

πξαγκαηνπνηνύκελσλ εθαξκνγώλ. 

10. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα θαηαζέζνπλ ππεύζπλε δήισζε θαηά ηελ νπνία ξεηά ζα αλαθέξεηαη 

όηη ηα ηειεπηαία πέληε (5) ρξόληα δελ αθαηξέζεθε ε άδεηα θαη δελ θαηαινγίζηεθαλ πνηληθέο 

επζύλεο πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. 

11. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη λα θαηαζέζνπλ ηηο άδεηεο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, 

εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, όπσο  θαη ηα Γειηία Γεδνκέλσλ 

Αζθαιείαο ηνπο. 

12. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη λα θαηαζέζνπλ ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ηελ νπνία λα 

δεζκεύνληαη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηαζκώλ θαη παγίδσλ όπνπ απηή θξηζεί απαξαίηεηε 

αιιά θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε θζνξά ή απώιεηά ηνπο κε δηθή ηνπο 

επηβάξπλζε. 
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13. Ο αλάδνρνο λα δεζκεύεηαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη κε 

ηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε (εληόο 24 σξώλ) ζε θάζε θιήζε από ηελ 

πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επίιπζε έθηαθησλ πξνβιεκάησλ θαη ρσξίο νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε. 

14. Η κε θαηάζεζε όισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ-απνδεηθηηθώλ 

ζηνηρείσλ ζηελ πξνζθνξά πνπ ζα δνζεί, ζπλεπάγεηαη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο 

15. Η δηάιπζε ησλ θαξκάθσλ λα γίλεηαη ζε αζθαιή ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ, ακέζσο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή κε ηε δπλαηόηεηα παξνπζίαο ησλ ΝΔΛ 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ- ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε δηαηήξεζεο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ειεπζέξσλ εληφκσλ, 

ηξσθηηθψλ θαη εξπεηψλ γηα έλα έηνο. 

 
ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

 Να αληηκεησπίζεη άκεζα ηα έξπνληα έληνκα ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη λα αλαθέξεη ζηε Σερληθή πξνζθνξά  ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ 

εληνκνθηφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.  

 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη άκεζα λα εγθαηαζηήζεη δίθηπν παγίδσλ ζχιιεςεο 

εξπφλησλ εληφκσλ ζε θξίζηκα ζεκεία ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο αξηζκφο θαη ην 

είδνο ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

 Ο έιεγρνο ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ θαη νη ελδεδεηγκέλεο εθαξκνγέο 

θαηαζηνιήο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα. 

 Να πξαγκαηνπνηεί κεληαίεο ηαθηηθέο επηζθέςεηο- ειέγρνπο ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαη λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο εθαξκνγέο εληνκνθηνλίαο. 

 Η θαηαπνιέκεζε εξπφλησλ εληφκσλ λα γίλεη ζηνπο ρψξνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

κε ηε ρξήζε gel , θαη λα πξαγκαηνπνηεί έθηαθηεο εθαξκνγέο φπνηε παξνπζηαζηεί αλάγθε, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί άκεζα ε φπνηα πξνζβνιή εληφκσλ. 

 ε κεληαία βάζε  πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ςεθαζηεθέο εθαξκνγέο πεξηκεηξηθά ησλ 

θηηξίσλ, ζηα θξεάηηα , ζηα ππφγεηα ,ζηηο απνρεηεχζεηο θαη γεληθά ζηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ 

ρψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ηα πιένλ ήπηα ελδεδεηγκέλα ζθεπάζκαηα , πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ην 

άξηζην απνηέιεζκα κε ηελ απφιπηε αζθάιεηα αζζελψλ θαη πξνζσπηθνχ. Οη εθαξκνγέο δελ 

ζα πξέπεη λα παξαθσιχνπλ ηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Να αληηκεησπίζεη ηηο φπνηεο πξνζβνιέο άιισλ παξαζίησλ πρ (ςχιινη, θνξηνί θιπ)θαζψο 

θαη εξπεηψλ (πρ θίδηα) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε εθαξκνγή ςεθαζκνχ ή άιισλ 

κεζφδσλ φπνπ απαηηείηαη κε νθηναπσζεηηθά θάξκαθα, πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ 

δηελεξγεί θαη λα δηαηεξεί αξρείν ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ. 

 Να εθαξκφδεη θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (απφ Μάην κέρξη θαη επηέκβξην) ςεθαζκφ 

γηα ηα θνπλνχπηα. 

 

 

 

ΚΑΣΑΡΙΓΙΚΣΟΝΙΑ 

 

 Οη κεγάιεο θαηζαξίδεο αλαπηχζζνληαη θαη δηαβηνχλ ζηα θξεάηηα ησλ ιπκάησλ θαη κέζα 

ζηνπο βφζξνπο. Γηα θάπνηνπο ιφγνπο εμέξρνληαη θαη θπθινθνξνχλ ζηνπο εμσηεξηθνχο 
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ρψξνπο. Η θαηαπνιέκεζή ηνπο επηηπγράλεηαη αθελφο κε ςεθαζκνχο ζηνπο ρψξνπο ηνπο θαη 

αθεηέξνπ κε εηδηθά αεξνδηαιχκαηα (κπνκπάθηα) πνπ ξίρλνπκε κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπο 

(θξεάηηα θαη βφζξνπο, φπνπ ππάξρνπλ) θαη εμνληψλνπλ ηηο θαηζαξίδεο φρη κφλν ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, αιιά εηζέξρνληαη ηα θάξκαθα θαη κέζα ζηηο ζσιελψζεηο θαη 

εμνληψλνπλ θαη ην γφλν. 

Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ φια ηα θξεάηηα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

λα δηαπηζησζεί ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη θαη λα γίλνπλ νη αλάινγεο ελέξγεηεο. Οη 

παξαπάλσ εξγαζίεο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ζε θάζε επέκβαζε ζαο. 

 Οη κηθξέο θαηζαξίδεο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηηο θνπδίλεο (ζε λεξνρχηεο, ζηα κνηέξ ησλ 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ζε αλνίγκαηα ηνίρσλ θιπ) δηφηη ζέινπλ δέζηε, πγξαζία θαη ηξνθή. 

ηνπο ρψξνπο απηνχο δελ ςεθάδνπκε, αιιά ελαπνζέηνπκε κε εηδηθφ πηζηφιη κηθξέο 

πνζφηεηεο ειθπζηηθνχ θαξκάθνπ, ην νπνίν ηξψλε θαη πεζαίλνπλ. 

 Όιεο νη επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ην κήλα. 

 

 
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

 

 Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη άκεζα λα πινπνηήζεη ηελ νινθιήξσζε δηθηχνπ, 

ζπκπιεξψλνληαο κε επηπιένλ δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο κπνθηνλίαο ηνπο  ήδε ππάξρνληεο 

ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζηαζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηφζν ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο φζν θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο (ππφγεηα, κεραλνζηάζηα θιπ) θαη ζηηο 

εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο . Οη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα είλαη πνιιαπιάζηνη ζε 

ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ρξήζεο. Ο αξηζκφο θαη ην 

είδνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

 Σα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπκπαγή, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο φπνηαο θαηαλάισζεο, ελφο 

γεχκαηνο, εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα αλάινγε 

ρξήζε. 

 Ο έιεγρνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηξσθηηθνθηφλσλ 

ζθεπαζκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ κήλα. 

 Να αληηθαζηζηά άκεζα ηνπο δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο κπνθηνλίαο ελεκεξψλνληαο ηελ 

Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ εγγξάθσο γηα ηε ζέζε ηνπ ζηαζκνχ πνπ 

αληηθαηαζηάζεθε θαη πφηε. Οη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα παξέρνπλ αζθάιεηα 

ρξήζεο. Σν είδνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηε Σερληθή 

πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ. 

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θάηνςε ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ ζα 

δειψλνληαη αξηζκεκέλεο νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο. Μεηά ηηο εθαξκνγέο 

κπνθηνλίαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο παξαηεξνχκελεο 

θαηαλαιψζεηο αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ.  

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ζε Μεληαία βάζε ην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ –ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Παξαθνινχζεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο κε πξφγξακκα Η/Τ ην νπνίν ζα έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Υσξνζέηεζε παγίδσλ, ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε θάηνςε ηνπ ρψξνπ. 

 Υσξνζέηεζε παγίδσλ ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο Μαγεηξείσλ ζε θάηνςε. 
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 Απνζήθεπζε ζε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπκβάλησλ, επηζθέςεσλ, εθαξκνγψλ θαη επξεκάησλ 

δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο ηξσθηηθψλ θαη εξπφλησλ εληφκσλ. 

 Γεκηνπξγία αξρείνπ ηζηνξηθνχ επηζθέςεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

θαηαπνιέκεζεο θαη έθδνζε κεληαίσλ πεπξαγκέλσλ. 

 Σα σο άλσ ζηνηρεία λα απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζε κεληαία βάζε ζηελ Δπηηξνπή 

Λνηκψμεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 
ΓΔΝΙΚΑ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΙ: 

 

 Να πξνβαίλεη ζε αλάινγεο δξάζεηο ειέγρνπ παξαζίησλ ζηηο εμσλνζνθνκεηαθέο δνκέο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, άδεηεο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν. 

 Να παξαδίδεη κεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, πξσηνθφιια παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ 

ζηαζκψλ θαη παγίδεο ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ, θαζψο θαη θαηφςεηο δηθηχσλ 

παξαθνινχζεζεο κε επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά έιεγρν. 

 Οη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο, νη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηα αξρεία 

παξαθνινχζεζεο, ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο, νη άδεηεο ζθεπαζκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά 

εθαξκνγψλ θαη ηα φπνηα ζρφιηα ή ππνδείμεηο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάθειν κε ηίηιν 

«ΦΑΚΔΛΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΝΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ» ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ηνπ 

νπνίνπ ζα έρεη ν αλάδνρνο, θαηά ηξφπν ψζηε λα ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο πνπ ζέηεη  

ην Τπoπξγείν Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγχεο θαη ν ΔΦΔΣ. 

 Όιεο νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ππό ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ ζην 

αληηθείκελν επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ηα εθδηδόκελα πηζηνπνηεηηθά. Δάλ 

κεηά ηελ εθαξκνγή ζπλερίδεηαη ε θαζεκεξηλή επαλεκθάληζε εληόκσλ, ηξσθηηθώλ 

παξαζίησλ ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ρσξίο ακνηβή ηε ρξήζε ηεο 

κεζόδνπ κέρξη λα εμαθαληζηνύλ όια ηα έληνκα ηξσθηηθά παξάζηηα εξπεηά κε 

δπλαηόηεηα αιιαγήο ησλ θαξκάθσλ. 

 Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ αζθάιεηα δηαθξηηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ε θείκελε 

λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε εξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ εξγνιάβνπ. Ο ςεθαζκφο δελ πξέπεη λα 

πξνθαιεί δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο εξγαδνκέλσλ θαη λα κελ πξνθαιεί ρεκηθή κφιπλζε ζηα 

ηξφθηκα. 

 Ο εξγνιάβνο ππφθεηηαη ζηνλ Έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν. 

 Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα εθδίδεη απνδεηθηηθφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ (εηο δηπινχλ) ν νπνίν 

ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή  παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 

 Ο εξγνιάβνο λα θαηαζέηεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ. 

 

 
 

ΔΚΘΔΗ  ΣΩΝ  ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΠΟΤ ΘΑ 

ΔΦΑΡΜΟΘΔΙ ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ ΚΑΙ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

 

Α.ΔΩΣΔΡΙΚΟΙ  ΥΩΡΟΙ 60.000,00 η.κ. πεξίπνπ 

 

1. ΚΔΝΣΡΙΚΟ  ΚΣΙΡΙΟ 
α.  Τπφγεηνη ρψξνη 
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 Όιν ην ππφγεην (Παζνινγναλαηνκείν, Νεθξνζάιακνο, Ακθηζέαηξν Ννζνθνκείνπ, 

δηάδξνκνη, ηνχλει, κεραλνζηάζην, ηαηξηθφ αξρείν, απνδπηήξηα εξγαζηεξηψλ θ.ι.π.) 

β.  Ιζφγεηνη ρψξνη 

 Όιν ην ηζφγεην : Δμσηεξηθά Ιαηξεία, Σ.Δ.Π., Αθηηλνινγηθφ, Αμνληθφο, γξαθεία, 

Απνζηείξσζε, αλειθπζηήξεο, ειεθηξνιφγνη, πιπληήξηα, απνζήθε ηξνθίκσλ, ςπγεία, 

δηάδξνκνη,  ππξνιπηηθφο  θιίβαλνο θ.ι.π.,  ε Μνλάδα Ηκεξήζηαο Ννζειείαο, γξαθείν 

θίλεζεο, ινγηζηήξην αζζελψλ, απνδπηήξηα θαη ηνπαιέηεο ζην δηάδξνκν δίπια απφ ηελ 

απνζήθε ηξνθίκσλ 

γ.  Υψξνη  1νπ νξφθνπ. 

 Όινο ν 1νο φξνθνο (εξγαζηήξηα, γξαθεία, Αηκνδπλακηθφ, Σειεθ. Κέληξν, ηξαπεδαξία, 

απνδπηήξηα,  παηάξη, γέθπξα  ζχλδεζεο ησλ δχν Ννζνθνκείσλ, δηάδξνκνο ζχλδεζεο δχν 

θιηκαθνζηαζίσλ, πιαηχζθαια, αζαλζέξ θ.ι.π. ΧΡΛ, Πιαζηηθή, ηα καγεηξεία  θαη ην  

γαιαθηνκείν, γξαθεία, νδνληηαηξείν 

δ.   Υψξνη 2νπ  νξφθνπ.  

  Οξζνπεδηθή, Υεηξνπξγηθή, Μνλάδα  ΚΔΜ , Υεηξνπξγείν. 

ε.   Υψξνη 3νπ  νξφθνπ.     

 Νεπξνρεηξ/θή – Νεπξνινγηθή-Οθζαικνινγηθή,  Καξδηνινγηθή θαη ν παιαηφο ρψξνο ηεο  

Μνλάδαο ΜΜΟ. 

ζη. Υψξνη  4νπ νξφθνπ 

 Οη  Παηδηαηξηθέο Κιηληθέο Π1 θαη Π2,ε Μνλάδα Π. ΜΔΝ-ΜΑΦ, 

δ. Όινη νη ρψξνη ηνπ 5νπ νξφθνπ.  

 Σα αλνηθηά  ηκήκαηα  1ε θαη 2ε Παλεπηζηεκηαθή  Κιηληθή,  νη Μνλάδεο  Α΄ΜΔΝ,  Β΄ 

ΜΔΝ,   ΠΡΟΧΡΑ  5νπ ,  θαη  Α+Β ΝΔΟΓΝΙΚΟ.  

ε. Υψξνη ηνπ  6νπ  νξφθνπ.  

 Σα αλνηθηά ηκήκαηα 3ε θαη 4ε  Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή  θαη  ε ΜΗΝ 6νπ.  

ζ. Υψξνη 7νπ  νξφθνπ.  

 Όινο  ν 7νο  φξνθνο(θνηηψλεο,  πιαηχζθαια,  ηαξάηζεο θ.ι.π).  

η ΄Οια ηα θιηκαθνζηάζηα, πιαηχζθαια  θ.ι.π. ηνπ Κεληξηθνχ θηηξίνπ. 

 
2. ΚΣΙΡΙΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Τπφγεην(Μεραλνζηάζην-ηνχλει),Ιζφγεην(πλεξγεία,Γξαθεία,ρψξνοΑπνζήθεπζεο), 

1
νο

φξνθνο(Ικαηηνζήθε, Ραθείν, Γξαθεία, ρψξνο απνζήθεπζεο). 

3. ΚΣΙΡΙΟ Ν. ΥΔΔ. (Ιζφγεην,1
νο

,2
νο

θαη 3
νο

 Όξνθνο). 

4. ΚΣΙΡΙΟ  ΥΟΛΗ - Κ.Δ.Κ. (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο  Καηάξηηζεο) – Παηδηθήο ζηέγεο – 

Ηιεθηξνεγθεθαινγξάθνο – Αθνπνινγηθφ. 

5. ΚΣΙΡΙΟ  ΜΑΚΚΑ – Μνλάδα Λνηκσδψλ 

6. ΚΣΙΡΙΟ Νεπξνθπζηνινγηθνύ 

7. ΚΣΙΡΙΟ Παιαηάο Αηκνδνζίαο (θπζηθνζεξαπεπηήξην-γξαθεία παηδνςπρηαηξηθήο) 

8. ΣΟΛ - Ιαηξηθφ  Αξρείν  -  Πχιεο  εηζφδνπ.  

9. ΚΣΙΡΙΟ  ΓΟΞΙΑΓΗ  ( Τπφγεην έσο θαη 3
ν
 Όξνθν, εθηφο Ιλζηηηνχηνπ Τγείαο Παηδηνχ) 

10. ΚΣΙΡΙΟ( ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 

11. ΚΣΙΡΙΟ Π. ΥΔΔ  (Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Ιζνγείνπ θαη 1
νπ

). 

12. ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ-Μ.Δ.Γ. 

13. Δθθιεζία 
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14. ΝΔΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΣΔΡΤΓΑ.(Α,Β,Γ,Γ,Δ,ΚΣΙΡΙΑ). 

15. Μεραλνζηάζην ΜΗΝ(παιαηά απνζήθε-πιεζίνλ απνζήθεο ηξνθίκσλ) 

 

 

Β.   ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΙ  ΥΩΡΟΙ 55.000,00 η.κ. φινο ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππαίζξησλ ηαξαηζψλ, εζσηεξηθψλ αθάιππησλ ρψξσλ, θσηαγσγψλ, 

δηαδξφκσλ, ζπξσξείσλ, ρψξνο ππξνιπηηθνχ θιηβάλνπ.  

 

 

Γ. ΔΞΩΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ ΓΟΜΔ                                 
*   ΚΔ.Φ.Τ.Δ. (Β.Γεσξγίνπ 43, Υαιάλδξη) 

*   Νένο  απνζεθεπηηθφο  ρψξνο  Ιαηξηθνχ  Αξρείνπ  (Λνπινπδηψλ 32)  

*   Γηακεξίζκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (Μεζνγείσλ 39-40) 

*   Υξηζηνδνπιάθεην (Λεσθ.Κεθηζίαο 128)  

 

 

 

 

Η Δπηηξνπή χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ 

   

1) ηεθαλνχιε  Γεσξγία, ΣΔ Ννζειεπηηθήο, Πξντζηακέλε ΚΔΜ 

 

 

 

 

2) Γεσξγάθε ηπιηαλή,   ΣΔ Ννζειεπηηθήο,  ΠΚ1 

 

 

 

 

3) Υαξαιακπφπνπινο Γεκήηξηνο, ΣΔ Ννζειεπηηθήο-Αλαπιεξσηήο Τπεχζπλνο 

ΓΑΤΜ, Ννζειεπηήο Δπηηήξεζεο Λνηκψμεσλ  
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