
 
 
 

                          Αγξέλην,    11      Ινπιένπ    2019 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.9473 

       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

       6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   
E-maill :gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ,ΤΝΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ». 

1. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε θέιηξνπ θαη βΪλαο ηνπ δηθηχνπ ςχμεο, προϋπολογιζμού δαπάνης 

1.400,00 € + Φ.Π.Α. 

 2. Δηάζηα ζπληάξεζε ησλ ςπγεέσλ, θαηαςπθηψλ, θιηκαηηζηηθψλ, ςπθηψλ λεξνχ θαη πιπληεξέσλ ηνπ 

Ννζνθνκεένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης    2.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 3. Μεληαέα δηεμαγσγά κεηξάζεσλ θαπζαεξέσλ ησλ δηβΪζκησλ θαπζηάξσλ ηνπ ιεβεηνζηαζένπ ηνπ λΫνπ 

Ννζνθνκεένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης    3.000,00 € + Φ.Π.Α. 

4. Πξνκάζεηα αληαιιαθηηθψλ γηα θνξεέα θαη πνιπζξφλσλ ζπλνδψλ θιηλψλ, προϋπολογιζμού δαπάνης    

1.800,00 € + Φ.Π.Α. 

5. Καζαξηζκφ ηεο ζρΪξαο (θαιΪζη) ιπκΪησλ ηνπ αληιηνζηαζένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, προϋπολογιζμού δαπάνης    

1.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  9.600,00 € + Φ.Π.Α. 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  



8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζΫκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλέαο νηθνλνκηθάο ρξάζεσο 2018 θαη ε νπνέα 

εγθξέζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 7565/05-06-2019,5469/17-04-2019,5471/17-04-2019,6403/13-05-2019 θαη 8307/19-06-

2019  αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

15 . Σελ  αξ. 1019 κε  ΑΓΑ:678Χ46904Μ-7ΥΑ απφθαζε  δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

16. Σελ  αξηζκ. πξση.9285/08.07.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο, ζπληεξάζεηο θαη εξγαζέεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο, Ϊθξσο 

απαξαέηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην 

ΚΗΜΗΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έως ηις 22-07-2019, ημέρα Γεσηέρα  και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά έγγραθη 

κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και 

ο αριθμός  πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

      

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπ θέιηξνπ DN200 θαη ηεο βΪλαο (πεηαινχδα) DN200 ηνπ δηθηχνπ ςχμεο 
δηφηη Ϋρνπλ παξνπζηΪζεη βιΪβε θαη ρξάδνπλ αληηθαηΪζηαζεο. Η βΪλα δελ θιεέλεη ζηεγαλΪ κε απνηΫιεζκα λα 

ππΪξρεη δηαξξνά λεξνχ θαη ην  θέιηξν Ϋρεη ζπΪζεη κε απνηΫιεζκα θαη απηφ λα εκθαλέδεη δηαξξνά λεξνχ.  



Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ειΫγμεη ηελ ιεηηνπξγέα ηνπ δηθηχνπ ςχμεο λα αληηθαηαζηάζεη ηα παξαπΪλσ 

θαηεζηξακκΫλα πιηθΪ λα ειΫγμεη θαη λα αληηθαηαζηάζεη ηελ κφλσζε ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ηελ επΫλδπζε 

κφλσζεο (ην θΫιπθνο αινπκηλένπ) ψζηε λα παξαδψζεη ην δέθηπν αζθαιΫο θαη ζε πιάξε ιεηηνπξγέα. 
Σα πιηθΪ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα εέλαη δηαηνκάο DN 200 – PN16 κε θιΪηδα θαη ζα πξΫπεη λα εέλαη 

επξσπατθάο πξνΫιεπζεο κε πηζηνπνηεηηθΪ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 
ηηο εξγαζέεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα αδεηΪζεη ην λεξφ ηνπ πχξγνπ ςχμεο θαη ηνπ 

δηθηχνπ ζσιελψζεσλ πξνο απηφλ. Αθνχ αληηθαηαζηαζνχλ ηα πιηθΪ ζα γέλεη πιάξσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ 

πχξγνπ ςχμεο κε λεξφ θαη εθθέλεζε ηνπ ςχθηε γηα λα δηαπηζησζεέ ε ζσζηά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο. ε 
απηφ ην ζηΪδην ησλ εξγαζηψλ ζα γέλεη Ϋιεγρνο ηεο αληηκηθξνβηαθάο θαη αληηθαζαισηηθάο δξΪζεο ηνπ 

πθηζηΪκελνπ λεξνχ θαη ζα επέζεο ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ νη θαηΪιιειεο 
ελΫξγεηεο γηα ηελ νξζά πιάξσζε ηνπ δηθηχνπ. 

Οη πεξκαλέηεο θαη νη βέδεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ πιηθψλ ζα πξΫπεη λα εέλαη 
θαηλνχξγηα.  

ΤπνρξΫσζε ηνπ αλΪδνρνπ εέλαη λα αληηθαηαζηάζεη ηελ κφλσζε νη νπνέα ζα εέλαη θαηλνχξγηα θαη έδηα σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα ην ζράκα θαη ηελ δηαηνκά κε ηελ πθηζηΪκελε. Δπέζεο ε κφλσζε ζα πξΫπεη λα θαιπθζεέ κε 
θαηλνχξγην θΪκπνη θαη θΫιπθνο αινπκηλένπ.   

Γηα ηελ αζθαιά ιεηηνπξγέα ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη γηα ηελ αδηΪιεπηε ιεηηνπξγέα ηνπ θιηκαηηζκνχ ε Σερληθά 
Τπεξεζέα ζα ππνδεέμεη ζηνλ αλΪδνρν ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ. Με ην πΫξαο ησλ 

εξγαζηψλ ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαζαξέζεη ηνλ ρψξν εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη λα παξαδψζεη 

Γειηέν θαιάο ΔθηΫιεζεο Δξγαζηψλ.     
 

 2. Δηάζηα θαη απαξαέηεηε ζπληάξεζε ησλ θΪησζη κεραλεκΪησλ ηνπ Ννζνθνκεένπ καο: 

-Φπγεέα Fiocchetti Labware 69ηκρ. 

-Καηαςχθηεο Technolab 6ηκρ. 

-Φπγεέν κνιπζκαηηθψλ 1ηκρ. 

-Φπγεέα νηθηαθΪ 70ηκρ. 

-ΚιηκαηηζηηθΫο κνλΪδεο CCU ηνπ ρψξνπ Η/Τ-server 2ηκρ. 

-Air conditions 10ηκρ. 

-Πιπληάξηα πηΪησλ 6ηκρ. 

-Φχθηεο λεξνχ 8ηκρ.  

ηελ αλσηΫξσ δαπΪλε δελ πεξηιακβΪλνληαη ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ ελδΫρεηαη λα ρξεηαζηνχλ θαηΪ ηελ εξγαζέα. 

3. Μεληαέα δηεμαγσγά κεηξάζεσλ θαπζαεξέσλ ησλ Ϋμη δηβΪζκησλ θαπζηάξσλ ηνπ ιεβεηνζηαζένπ (3ηκρ. 
RIELLO RL130 type 662Σ1 & 3 ηκρ. RIELLO RL190 type 673T1) βΪζεη ηεο Τ.Α.189533/2011 «Ρχζκηζε 

ζεκΪησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ιεηηνπξγέα ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηελ ζΫξκαλζε θηηξέσλ θαη λεξνχ» πνπ 
απαηηεέ ηελ δηελΫξγεηα ησλ θΪησζη εξγαζηψλ. Η πξνεγνχκελε ζχκβαζε Ϋιεμε ζηηο 21/3/2019. 

Αλαιπηηθφηεξα: 

o Ρχζκηζε αλαινγέαο αΫξα – θαπζέκνπ  

o ΜΫηξεζε ειθπζκνχ θαπλνδφρνπ (mbar) 

o ΜΫηξεζε πέεζεο αληιέαο πεηξειαένπ (bar) 

o ΜΫηξεζε πεξηεθηηθφηεηαο ζσκαηηδέσλ θαη εχξεζε δεέθηε αηζΪιεο  

o ΜΫηξεζε ζεξκνθξαζέαο θαπζαεξέσλ  

o ΜΫηξεζε ζεξκνθξαζέαο ρψξνπ ιεβεηνζηαζένπ 

o ΜΫηξεζε CO2 (x% θ.ν.), CO (ppm) 

o ΜΫηξεζε O2 (x% θ.ν.) 

o ΜΫηξεζε NO (ppm), NO2 (ppm), NOx  (% θ.ν.) 

o ΜΫηξεζε SO2 (ppm), HC 

o Γηεμαγσγά ξπζκέζεσλ 

Οη κεηξάζεηο θξέλνληαη απαξαέηεηεο βΪζεη ηεο αλσηΫξσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο θαη ζα δηεμΪγνληαη κε 

δηαθξηβσκΫλν φξγαλν. Θα θαηαηέζεληαη κεληαέσο αλαιπηηθΪ δειηέα κεηξάζεσλ γηα θΪζε θαπζηάξα μερσξηζηΪ 

4. Πξνκάζεηα ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ θνξεέσλ θαη πνιπζξφλσλ ζπλνδψλ θιηλψλ: 

ΠεηαιηΫξα θξΫλνπ θνξεένπ (20ηκρ.) 

Νηέδα πεηαιηΫξαο θνξεένπ (20ηκρ.) 
ΑκνξηηζΫξ πνιπζξφλσλ ζπλνδψλ θιηλψλ (20ηκρ.). 



Έρνπλ άδε παξνπζηαζηεέ αξθεηΫο ζρεηηθΫο κε ηα αλσηΫξσ αληαιιαθηηθΪ βιΪβεο πνπ ζα πξΫπεη Ϊκεζα λα 

απνθαηαζηαζνχλ. 

Ο αλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα Ϋρεη ζπλεξγαζέα κε ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα φζνλ αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα 
αληαιιαθηηθψλ. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα 
EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. 

Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ. 
 

5. Καζαξηζκφ (ηνπιΪρηζηνλ κέα θνξΪ κεληαέσο γηα ζχλνιν 12 κελψλ απφ ηελ Ϋθδνζε Γηνηθεηηθάο Απφθαζεο) 
ηεο ζρΪξαο (θαιΪζη) ηνπ ρψξνπ ιπκΪησλ ηνπ αληιηνζηαζένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ καο. 

ηνλ ζπγθεθξηκΫλν ρψξν θαηαιάγνπλ φια ηα ιχκαηα ηνπ θηηξένπ θαη επεηδά καδέ κε απηΪ εηζΫξρνληαη θαη 
πΪζεο θχζεσο ραξηηΪ, πΪλεο θιπ, ππΪξρεη Ϋλα θαιΪζη γηα λα ηα ζπγθξαηεέ ψζηε λα κελ βνπιψλνπλ νη 

απνρεηεχζεηο. Η ζρΪξα γεκέδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα, ζε ιηγφηεξν απφ Ϋλα κάλα, θαη επεηδά εέλαη πνιχ 

επηθέλδπλν απφ Ϊπνςε πγηεηλάο λα Ϋξζεη ζε επαθά ην πξνζσπηθφ, πξΫπεη λα θαζαξέδεηαη ηαθηηθΪ. ΔπηπιΫνλ 
επεηδά δελ ππΪξρεη θαηΪιιεινο ρψξνο πνπ λα κπνξνχκε λα αδεηΪδνπκε θαη λα θαζαξέδνπκε ηε ζρΪξα, ηα 

απνξξέκκαηα ζα πξΫπεη λα κεηαθΫξνληαη απ’ επζεέαο ζε ρσκαηεξά θαη ζε θΪδν απνξξηκκΪησλ απφ ηνλ 
αλΪδνρν.  

 
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                                                                       

                         
                                                                                    ΑλδξΫαο η. Σζψιεο  

                 

               


