
 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                   ΚΥΜΗ 28-06-2021 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5206 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                             

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ.: 2222350153 
Ε-ΜAIL: promitheies@gnkymis.gr 

 
 

  

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 967,74 €» 
 

 
Σχετικά: 1. Την  υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 597/3-1-2019 (ΦΕΚ 16/16-01-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)  «Διορισμός Αν. 

Διοικήτριας στο Γ.Ν. Χαλκίδας-Γ.Ν.Κ.Υ Καρύστου - Γ.Ν.Κ.Υ Κύμης με αρμοδιότητα στην 

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμης, αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς 

Ελλάδας»,  

2. Την   υπ΄ αρίθμ.2762 απόφαση για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, Αγγελοπούλου Βασιλική» (ΦΕΚ837/Β΄/13-03-2020), 

3. Το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» , 

4. Το Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/Α/09-03-2021 περί τροποποιήσεων του Ν. 4412/2016], 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 43 (Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 (Α΄147)  του Ν.4605/2019 

(Α΄52), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου» (ΥΔΚ 

21/Α’/21-2-2016), 

7. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

8. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

9. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

10. Το Ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

11. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

12. Το Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕΗΕ46904Θ-ΞΔΠ



13. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

14. Το Π.Δ.80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

15. Την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

16. Την υπ’ αρίθμ.πρωτ.4805/11-06-2021 αίτηση του τεχνικού & βιοϊατρικού τμήματος για 
απεντόμωση και μυοκτονία στους χώρους του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

17.  Την υπ΄αρίθμ.πρωτ.4923/16-06-2021 εισήγηση του γραφείου προμηθειών, 
18. Το υπ΄ αριθμ.15/28-06-2021, θέμα 27ο, απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ 967,74€» (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46904Θ-764), 

19. Την αρ.212/25-06-2021 απόφαση της Αν. Διοικήτριας για έγκριση έκδοσης αποφάσεων ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΩ8Τ46904Θ-7ΕΘ), 

20. Την με αρ. πρωτ.5201/28-06-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ο3Ω46904Θ-0Σ5), 
ΚΑΕ 0419. 
 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ,στον ιστότοπο του Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ 
(www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr). 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών 

απεντόμωσης-μυοκτονίας για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης 

Οι χώροι εφαρμογής είναι οι κάτωθι:  

• Υπόγειο επιφάνειας 925m²  

• Ισόγειο επιφάνειας 1064m²  

• Υπερυψωμένο ισόγειο επιφάνειας 883 m² 

 • Α΄ όροφος 265 m² 

 • Β΄ όροφος 22 m²  

• Εξωτερικά κτίσματα  επιφάνειας 150 m² 

 • Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά όλων  των κτηρίων  

Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο mail:  promitheies@gnkymis.gr. 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-07-2021, ώρα 13:00 μ.μ. 

Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές . Προσφορά ,που δεν 

πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΚΑΕ: 0419 
CPV: 77312100-1 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα  (60) ημέρες. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.  

 

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

                 

                                 

                         ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ     

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
mailto:promitheies@gnkymis.gr
ΑΔΑ: ΨΕΗΕ46904Θ-ΞΔΠ



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:         

 

 

                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ 
                                             
1. Να διαθέτουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από 

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα. 
2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO για παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης–

Μυοκτονίας–Απολύμανσης, το οποίο θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της 
προσφοράς. 

3. Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
4. Να απασχολούν επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει άμεσα τα έρποντα και ιπτάμενα έντομα στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και να αναφέρει στη τεχνική προσφορά τον αριθμό και το είδος των 
εντομοκτόνων που θα χρησιμοποιήσει. 

6. Να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική 
προσφορά.  

7.  Να χρησιμοποιήσει ψεκαστικές εφαρμογές περιμετρικά των κτιρίων, στα φρεάτια, στα υπόγεια, στις 
αποχετεύσεις και γενικά στα κρίσιμα σημεία του χώρου του Νοσοκομείου. 

8. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του Νοσοκομείου και χημική μόλυνση στα 
τρόφιμα. Στα μαγειρεία και στην αποθήκη τροφίμων του Νοσοκομείου η μυοκτονία να εφαρμόζεται με 
ειδικό τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά της δραστικής ουσίας στους χώρους 
επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων. Επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των 
νοσηλευομένων, των εργαζομένων και των επισκεπτών. 

9. Να ενημερώσει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις εφαρμογές που διενεργεί και να διατηρεί αρχείο ελέγχου 
εντομοκτονίας.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, ικανό για την 
αποτελεσματική προστασία του Νοσοκομείου.  

11. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο 
επιστήμονα, οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζεται η 
επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει χωρίς αμοιβή τη 
χρήση της μεθόδου μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα τρωκτικά με δυνατότητα αλλαγής 
φαρμάκου. 

12. Το συνεργείο θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα άτομα που θα ορισθούν 
από το Ίδρυμα, για την επίβλεψη και έλεγχο κατά την ώρα της απολύμανσης και θα πρέπει να είναι άψογο 
από πλευράς συμπεριφοράς στους ασθενείς και εργαζόμενους. Ο απολυμαντής να διαθέτει ειδική στολή, 
να φέρει γάντια, γυαλιά ασφαλείας, μάσκα, μπότες και σκούφο κατά την ώρα της εργασίας του, και να 
φέρει μαζί του κιβώτιο Α  ́Βοηθειών με τα αντίδοτα σκευάσματα. 

13. Το Συνεργείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται σε οποιαδήποτε παρέμβαση-υπόδειξη της Επιτροπής 
Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

14. Απαιτούνται δύο (2) εφαρμογές ετησίως. 

 

 

 

 

1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

2. FORCE (Dimitrjevic-Ματεντζιάδη Gabrijela),  EMAIL:forcealiveri@gmail.com 

3. ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  Τηλ. 210 97.63.893 – 4, EMAIL:alkyonhe@otenet.gr 

ΑΔΑ: ΨΕΗΕ46904Θ-ΞΔΠ
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