
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

              
             Θεσσαλονίκη,  11-1-2022 

                                          Αρ. πρωτ.:       412    
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Κ.Σλιάκα 
ΤΗΛ :    2313 322329  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων 
προσφορών επί της αναγκαιότητας επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες 
επιφάνειες αφής της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», προϋπολογισθείσης 
δαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 37.200,00€ με ΦΠΑ. 
                 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)  
            άρθρα 116 και 118, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
γ) To αριθμ. πρωτ. 15788/21-12-2021 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Λοιμώξεων 

περί αναγκαιότητας επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες επιφάνειες 

           αφής της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». 

δ)H υπ΄ αριθμ. 754η/16128/28-12-2021 (ΑΔΑ:9ΝΝΤ4690Β1-ΕΣΞ) απόφαση της 
Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Νοσοκομείου περί ορισμού  επιτροπής σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών. 
ε) Το από 29/12/2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης τεχνικών  
προδιαγραφών για την επίστρωση αντιμικροβιακού χαλκού σε κοινόχρηστες επιφάνειες 
αφής της Οργανικής μονάδας του ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος». 
στ) Η  υπ΄αρ. 23η/ 30-12-2021 ( Θέμα 18ο ) ΑΔΑ : 94Ε94690Β1-ΦΦΩ  απόφαση  του  Δ.Σ. 
του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί  έγκρισης σκοπιμότητας,  
έγκρισης διενέργειας έρευνας στην αγορά επίστρωσης αντιμικροβιακού χαλκού σε 
κοινόχρηστες επιφάνειες αφής και επικύρωσης του από 29/12/2021 πρακτικού σύνταξης 
τεχνικών  προδιαγραφών. 

            ζ) Η υπ’ αριθμ. 97/361/10-01-2022 (ΑΔΑ:ΨΘΓΦ4690Β1-ΥΦΛ) απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης στον ΚΑΕ: 0863 και η υπ’αριθμ. 96/360/10-01-2022 (ΑΔΑ:Ω32Ρ4690Β1-9Υ5) 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ: 1429 από την οργανική μονάδα «Ο Άγιος 
Δημήτριος». 

            η) Ο Ν. 4280/2021 άρθρο 206 περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού. 
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     Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  την Τρίτη  18-01-2022, έως  τις 14:30΄ 
στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου της  Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης 
Ζωγράφου 2, κτίριο Διοίκησης. 
     Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη  19-01-2022,  ώρα 10:30΄ στην 
Αίθουσα Διενέργειας Διαγωνισμών από την Αρμόδια Επιτροπή. Κατά την αποσφράγιση 
δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον είναι 
εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.  
     Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
     Εν συνεχεία, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, θα προβεί 
στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης, 
το οποίο και διαβιβάζεται στο Αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προς επικύρωση. 
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €37.200,00 συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €30.000,00  Φ.Π.Α: €7.200,00). 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε: 
 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Β) στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr και www.gennimatas-thess.gr στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  
Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

Δικαίωμα συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

 Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) σε ενιαίο σφραγιστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την 
ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  
• Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. 
• Η ημερομηνία αποσφράγισης.  
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 
 
Στην τεχνική προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Α΄, θα κατατεθεί και υπεύθυνη 
δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
 
Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  
α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) 
διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά ισχύει για 
διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά 
με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού. 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο στο σύνολο του 
αντικειμένου του διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
    Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή 
του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με 
την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των υπηρεσιών μόνο σε ΕΥΡΩ. 
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
εφαρμογής δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 5 εβδομάδων. 
4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού. 
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6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.  
 
Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει με την προσφορά του,  τα εξής 
δικαιολογητικά : 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας.  
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σας 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας 
έγγραφης ειδοποίησης. 
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ. 
 
 
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 
7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  στην 
ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική 
προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω 
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. Να κατατεθεί στον φάκελο με την οικονομική προσφορά. 
8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 23η/30-12-2021 ( Θέμα 18ο ) ΑΔΑ : 
94Ε94690Β1-ΦΦΩ  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 
Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
την οποία δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά . 
 
Οι προσφέροντες μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

http://www.epromy.gr/
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 

συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.  

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των ανα-

γκαίων πληροφοριών. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προε-

τοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή να παρατείνει την 

προθεσμία. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4820/21 άρθρο 205 και 206 περί υποχρεωτικότητας 
εμβολιασμού και εφόσον είναι σε ισχύ «… κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον 
φορέα  λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική 
παρουσία εντός των δομών της παρ. 1 και 2 , καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει 
υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο , με το οποίο 
είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών» υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την 
είσοδό του στο Νοσοκομείο Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 εμβολιασμού ή νόσησης σε 
ισχύ. 
 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, 
όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
 
                                                                                               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.                             
                                                                                                                «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
                                                                                                                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΟΥΔΑ                             
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΑΛΚΩΣΗΣ 

 

«Επένδυση κοινόχρηστων επιφανειών αφής του Νοσοκομείου με χαλκό, ως 
συμπληρωματικό μέσο για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της διασποράς του 
ιού COVID-19 και τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων».  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι ο προσδιορισμός όλων των απαιτήσεων 
ποιότητας για την επιχάλκωση επιφανειών με φύλλα καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού, 
περιεκτικότητας σε χαλκό τουλάχιστον 98% και πάχους τουλάχιστον 0,035mm, που θα 
τοποθετηθούν σε κοινόχρηστες επιφάνειες αφής για την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή της 
διασποράς του ιού COVΙD-19, καθώς και όλων των βακτηρίων και ιών που παρουσιάζουν 
διασπορά.  
Η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού στο χώρο της Υγείας, όπως έχει αποδειχθεί από 
κλινικές & εργαστηριακές μελέτες, αναλύσεις και από πιστοποιητικά αξιολόγησης 
αποτελεσματικότητας, εξαλείφει αρκετούς από τους ισχυρότερους τύπους μικροβίων και ιών 
νοσοκομειακής και μη προέλευσης. Συμπληρωματικά, προς την εφαρμογή των αυστηρών 
μέτρων για το έλεγχο των λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένων του πλυσίματος των χεριών και 
της συχνής απολύμανσης των επιφανειών, τα φύλλα καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού 
μπορούν να προσφέρουν μία επιπλέον γραμμή άμυνας ενάντια στις μολύνσεις, σκοτώνοντας 
τα μικρόβια ακριβώς εκεί που βρίσκονται. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής εξασφαλίζεται σε 
βάθος χρόνου η μείωση χρήσης αντιβιοτικών η ελάττωση ημερών νοσηλείας και η προστασία 
της Δημόσιας Υγείας συνολικά.  
Επιπλέον το μικροβιακό φορτίο μειώνεται σημαντικά επάνω στην επιφάνεια χαλκού σε 
ποσοστό άνω του 97%, ενώ ο κίνδυνος μετάδοσης της μόλυνσης μέσω της αφής μειώνεται 
σε μεγάλο ποσοστό. Η αντιμικροβιακή δράση του χαλκού παραμένει διαρκώς ενεργή, χωρίς να 
επηρεάζεται από παράλληλες, τυπικές εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης, ή από τυχόν 
φθορές της επιφάνειας, που μπορεί να οδηγούν σε εκ νέου μικροβιακή μόλυνση.  
Τα σημεία τοποθέτησης των φύλλων καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού είναι τα εξής:  

• Πόμολα θυρών (εσωτερική & εξωτερική τοποθέτηση)  
• Σημεία ώθησης θυρών (εσωτερική & εξωτερική τοποθέτηση)  
• Χειρολαβές θυρών εισόδου-εξόδου (εσωτερική & εξωτερική τοποθέτηση)  
• Διακόπτες φωτισμού, κουδουνιών και διάφορων χειριστηρίων  
• Πόμολα ανελκυστήρων (εσωτερικά & εξωτερικά)  
• Κουμπιά ανελκυστήρων (εξωτερικά & εσωτερικά κουμπιά πίνακα ανελκυστήρα)  
• Σε όλα τα χερούλια των καροτσιών μεταφοράς υγειονομικού υλικού και συσκευασιών 

τροφίμων, καθώς και των χερουλιών των φορείων και καροτσιών μεταφοράς ασθενών.  
• Στο επάνω μέρος του ενός πλαϊνού πλαισίου προστασίας (κάγκελο) και το επάνω μέρος 

του πλαισίου του ποδαρικού των κρεβατιών νοσηλείας.  
• Στα αναπηρικά αμαξίδια.  
• Στους στατούς ορού  
 Στους πάγκους εργασίας στους χώρους εξέτασης των ασθενών  

Οι χώροι στους οποίους προτείνεται η τοποθέτηση των φύλλων καθαρού αντιμικροβιακού 
χαλκού στα ανωτέρω σημεία, θα υποδειχτούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου με 
προτεραιότητα ΜΕΘ, Χειρουργεία, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Παθολογική 
(Τμήμα Covid), Χειρουργική Κλινική, Μικροβιολογικό εργαστήριο, είσοδοι του Νοσοκομείου, 
Εξωτερικά Ιατρεία, Διοικητικές Υπηρεσίες, καθώς επίσης  σε όλους τους βοηθητικούς χώρους 
και τμήματα και σε εξωτερικά κοινόχρηστα σημεία.  
Όπως έχει διαπιστωθεί, μετά από έρευνα αγοράς κυκλοφορούν έτοιμα κομμένα φύλλα 
καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού σε διάφορες διαστάσεις. 
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Τα φύλλα καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό 
αξιολόγησης αποτελεσματικότητας για την αντιμικροβιακή τους δράση από διαπιστευμένο από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ) εργαστήριο, συγκεκριμένα για την 
αποτελεσματικότητα αντιμικροβιακής δράσης τους κατά του ιού SARS-COV-2 – COVID-19 
και άλλων μικροβίων & βακτηρίων όπως για παράδειγμα ο Χρυσίζων Σταφυλόκοκκος 
(S.Aureus),το Εσερίχια Kόλι (E.Coli) κ.α.  
Θα κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, όλα 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά των φύλλων καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού μέσω 
των οποίων προκύπτει ότι είναι κατάλληλα για αντιμικροβιακή χρήση.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει την παραπάνω απαιτούμενη ποσότητα των 
διάφορων φύλλων καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού και κατόπιν να ξεκινήσει η διαδικασία 
εφαρμογής τους σε όλες τις προαναφερόμενες επιφάνειες αφής σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Τεχνικής υπηρεσίας έως ότου εξαντληθεί όλη η παραπάνω ποσότητα. Σε τυχόν περίπτωση 
που ολοκληρωθεί η εφαρμογή σε όλες τις προσδιορισμένες θέσεις και υπάρχει επαρκής 
ποσότητα που έχει περισσέψει αυτή θα τοποθετηθεί σε άλλα σημεία που θα υποδείξει η 
Τεχνική Υπηρεσία.  
Πριν την εφαρμογή επιχάλκωσης, απαιτείται από τον ανάδοχο, για την σωστή εφαρμογή των 
προϊόντων (φύλλα καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού), να προηγηθεί καθαρισμός & 
σχολαστική μικροβιακή απολύμανση όλων των σημείων που θα τοποθετηθούν τα 
προϊόντα, από εξειδικευμένο και αδειοδοτημένο από κρατικό φορέα συνεργείο με ειδικά 
μηχανήματα.  
Ο ανάδοχος θα διαθέτει τις πιστοποιήσεις ISO ήτοι της Ποιότητας ISO 9001:2015, 
Περιβάλλοντος ISO 14001:2015 και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ISO 45001:2018, με 
πεδίο πιστοποίησης την τοποθέτηση προϊόντων αντιμικροβιακού χαλκού & τις 
υπηρεσίες γενικής απολύμανσης, τα οποία και θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού 
στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με εξειδίκευση στις μικροβιακές απολυμάνσεις το οποίο και θα καταθέσει επί 
ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είτε της χώρας 
μας είτε του εξωτερικού, ότι τα φύλλα καθαρού αντιμικροβιακού χαλκού που προσφέρει, 
διαθέτουν τις αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού που συνεπάγεται άμεση δράση & 
αποτελεσματικότητα κατά των ιών και μικροβίων.  
 
ΓΕΝΙΚΑ  
1. Απαραίτητη η κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης σε σχέση με όλες τις ανωτέρω 
τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού.  

2. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εφαρμογής δεν θα υπερβαίνει το διάστημα των 5 εβδομάδων 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

3. Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φροντίσει ώστε όλες οι 
εργασίες να λάβουν χώρα χωρίς την πρόκληση αναστάτωσης και προβλημάτων στους 
υπόλοιπους χώρους του Νοσοκομείου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο  
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας 

2)  Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την επίστρωση 
αντιμικροβιακού χαλκού . 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή 
ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών 
σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. 

 
                                                                                                      Ημερομηνία:  
                                                                                           Ο/Η Δηλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφή)                
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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