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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  9/2022 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με α/α (9/2022) για κατάθεση κλειστής οικονομικής προσφοράς
για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, Π.Π.Ι ΚΑΙ Π.Ι CPV: 90921000-9 (Υπηρεσίες
απολύμανσης και εξολόθρευσης) Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ:0899  του Γενικού Νοσοκομείου
– Κέντρου Υγείας Λήμνου. 

 

        Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

2) Τις διατάξεις του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες
διατάξεις» 

3) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

4) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.» 

5) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

6) Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις 

7) Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων −
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)
και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

8) Την υπ'αριθμ. 13η/22-07-2022 (Θέμα 11ο) (ΑΔΑ: 6ΑΕΕ469ΗΖΞ-ΜΩΚ)  Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Λήμνου περί έγκρισης για ανοιχτή πρόσκληση συλλογής
προσφορών για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, Π.Π.Ι ΚΑΙ Π.Ι CPV: 90921000-9 
(Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 10.000,00€, για ένα (1)
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έτος συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους (1) με τους αυτούς όρους και
συμφωνίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Την υπ'αριθμ. 6η /01-06-2022 απόφαση της επιτροπής κληρώσεων 

10) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου,    

ζητά την υποβολή κλειστής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ, Π.Π.Ι ΚΑΙ Π.Ι CPV: 90921000-9 (Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης) με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, προϋπολογισμού 10.000,00€, για ένα (1) έτος συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, με δυνατότητα παράτασης
ενός ακόμη έτους (1) με τους αυτούς όρους και συμφωνίες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 «Ανοικτή πρόσκληση για συλλογή προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, Π.Π.Ι
ΚΑΙ Π.Ι  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ  

 Προϋπολογισμός Γενικού Νοσοκομείου –Κέντρου Υγείας
Λήμνου 

ΚΑΕ  0899 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ:  

8.064,52€ (χωρίς ΦΠΑ)  

10.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  90921000-9 (Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών Καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Από την ανάρτηση της Συλλογής στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Έντυπη υποβολή 

Στο πρωτόκολλο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ.
ΛΗΜΝΟΥ 
Δ/νση: ΗΦΑΙΣΤΟΥ 12,ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
Ταχ.Κωδ.: 81400 
Έως Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
14:00  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της)  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ 
 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 ΕΤΟΣ από την υπογραφή της σύμβασης 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο 

προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 Άρθρο 64, 

φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ  Με την ανάρτηση της Σύμβασης στον διαδικτυακό ιστότοπο
ΚΗΜΔΗΣ  

 
 

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ       

1. ΓΕΝΙΚΑ 
-        Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για την επίλυση

του όποιου έκτακτου προβλήματος παρουσίας παρασίτων προκύψει χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβά-
ρυνση του Νοσοκομείου. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε ανάλογες δράσεις ελέγχου στα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ια-
τρεία Μούδρου και Αγίου Ευστρατίου και στα Περιφερειακά Ιατρεία του Νοσοκομείου, που είναι τα εξής
Κοντοπουλίου, Πορτιανού, Ατσικής. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει ανά δίμηνο έκθεση πεπραγμένων, πρωτόκολλα παρακολούθησης
δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και κατόψεις των δικτύων παρα-
κολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 

- Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο επιστή-
μονα, ο οποίος θα υπογράψει και εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

- Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και διακριτικότητα που α-
παιτείται. 

- Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού του Νοσο-
κομείου από τα συνεργεία του εργολάβου. 

- Ο εργολάβος υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που λειτουργεί στο Νο-
σοκομείο. 

- Ο εργολάβος να καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά με τη διαπίστωση προβλημάτων που δυσχεραίνουν
την εργασία του. 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και να καλύπτουν τους παρακάτω όρους: 

- Διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το
Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, την οποία θα επισυνάψει σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. 

- Διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με την κατάθεση προσφοράς. 

- Διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
- Μπορούν να πιστοποιήσουν επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέμησης παρασίτων σε τουλάχι-

στον ένα (1) χώρο μεγάλου υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
- Απασχολούν τους κατάλληλους επιστήμονες ως μόνιμο προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο. 
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- Διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που
μπορεί να επέλθει κατά την διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 

Η ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Το Γ.Ν.-Κ.Υ. Λήμνου καταλαμβάνει χώρο συνολικού εμβαδού 10.600 τ.μ. και περιλαμβάνει τους κάτωθι
χώρους: Εξωτερικά Ιατρεία, Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, Τράπεζα Αίματος, Χειρουργεία,
Φυσικοθεραπευτήριο, τουαλέτες, μπάνια, εξωτερικές-εσωτερικές σκάλες, διάδρομοι, όροφοι, θάλαμοι ασθενών,
γραφεία Ιατρών, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Τεχνική Υπηρεσία, Διοικητικές Υπηρεσίες, κλιμακοστάσιο,
μαγειρείο, αποθήκες, αποδυτήρια, πλυντήρια, γραφεία προσωπικού, εφημερία Ιατρών, πρώτος όροφος παλαιού
κτηρίου – Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία (Κοντοπουλίου, Πορτιανού και
Ατσικής). 

4. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει: 

- Να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
- Να έχουν κατατεθεί οι άδειες τους στο νοσοκομείο 
- Να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνών και από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
- Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, τους ασθενείς,

τους συνοδούς και τους επισκέπτες 
- Να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, στα σκεύη καθώς επίσης και στον πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικό

εξοπλισμό 
- Τα μέσα εφαρμογής να μη λειτουργούν με έκλυση θερμότητας ή εκπομπή βλαβερής για την υγεία ακτινο-

βολίας, για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης, πυρκαγιάς και ατυχημάτων 
- Να είναι αποτελεσματικά και να μη λερώνουν τους τοίχους 
- Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων και σε περίπτωση αλλαγής τους να ενημερώνεται η

Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και να προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων
σκευασμάτων 
 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

- Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας ικανό
για την αποτελεσματική προστασία του Νοσοκομείου. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν
ασφάλεια χρήσης (κλειδί). Ο αριθμός και το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται
στη Τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 

- Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια έργου θα πρέπει να είναι συμπαγή, ώστε να ε-
πιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης ενός γεύματος και να αποφεύγεται η διασπορά τους. 

- Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των σκευασμάτων τρωκτικοκτονίας θα
πρέπει να πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστο μία φορά το δίμηνο. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αριθμημένες τις θέσεις των σταθμών μυοκτονίας. Μετά τις εφαρμο-
γές μυοκτονίας θα πρέπει εγγράφως να ενημερώνει το Νοσοκομείο για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις
ανά δολωματικό σταθμό. 

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αντικαθιστά άμεσα τους δολωματικούς σταθμούς μυοκτονίας για την αποτελε-
σματική προστασία του Νοσοκομείου. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης.
Το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται στη Τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί κάθε δύο μήνες το σύνολο των φρεατίων του Νοσοκομείου.
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ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

Για την αποτελεσματική απεντόμωση στους χώρους του νοσοκομείου κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος εργασιών που περιλαμβάνει: 

- Εφαρμογή της μεθόδου του υπολειμματικού ψεκασμού που γίνεται σε θαλάμους ασθενών όταν απαιτηθεί,
διαδρόμους, βοηθητικούς χώρους, τουαλέτες, φρεάτια, γραφεία, εργαστήρια, υπόγεια, κεντρικές αποχε-
τεύσεις, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, προαύλιους χώρους, χώρους συλλογής σκουπιδιών κ.α. 

- Εφαρμογή τροφοελκυστικού δολώματος gel που γίνεται σε χώρους όπως μαγειρεία, κουζίνα. 
- Όλα τα εντομοκτόνα και τα gel που θα χρησιμοποιηθούν να είναι άοσμα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δελτία ασφαλείας και να έχουν
τη χαμηλότερη υπολειμματική δράση. 

- Η εφαρμογή θα γίνεται μία φορά ανά δύο μήνες ή και συχνότερα αν κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με το
μέγεθος του προβλήματος και το χώρο και θα ρυθμίζεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων. 

- Ο ψεκασμός δε θα πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του νοσοκομείου και χημική μόλυνση στα
τρόφιμα. Επίσης δε θα πρέπει να εκθέτει σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευόμενων ασθενών, των εργαζό-
μενων και των επισκεπτών. 

- Επιπρόσθετη αντιμετώπιση όποιων προσβολών από άλλα παράσιτα (ψύλλους, κοριούς κ.α.) καθώς και από
ερπετά (π.χ. φίδια) κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

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

 Κάθε δύο μήνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές, περιμετρικά των κτηρίων και
σε κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα χώρου, για την αντιμετώπιση των ιπτάμενων εντόμων. 

 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
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