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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΤΕΠ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΥΠΟΠΤΩΝ 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: αρ.πρωτοκ.: 44405/13-11-2020  

Αντικείμενο της υπηρεσίας – χώροι εφαρμογής 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η μικροβιακή απολύμανση (ΤΕΠ και λοιπών χώρων) ύποπτων κρουσμάτων Covid-19 σε 

κτίρια αρμοδιότητας του Γ. Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», δηλαδή: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Εγκαταστάσεις Οδού Καλαβρύτων 37, Πάτρα 

Τα κτίρια στους εσωτερικούς χώρους των οποίων να παρέχονται οι υπηρεσίες είναι: 

 Επταώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου: 9.072 τ.μ. 

 Διώροφο Τμήμα Κεντρικού Κτιρίου: 4.248 τ.μ. 

 Νέα Πτέρυγα:   8.313 τ.μ. 

 Κτίριο “Γ. Γεννηματάς”:  7.291 τ.μ. 

 Βοηθητικά κτίρια (Εκκλησία, Θυρωρεία, ISOBOX, Λεβητοστάσιο):   945 τ.μ. 

2. Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) – Επιδαύρου 8 Πάτρα - Κτίριο 989τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας περίπου 

190τ.μ. 

3. Δημόσιο ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΔΙΕΚ) – Επιδαύρου 2-4, Πάτρα – Κτίριο 213,5 τ.μ. 

 

Διάρκεια υπηρεσίας – Συχνότητα – Ώρες εφαρμογής – Ανταπόκριση αναδόχου 

Η παροχή της υπηρεσίας αφορά χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και ξεκινά την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της 

υπηρεσίας στον Ανάδοχο από το νοσοκομείο. 

Η υπηρεσία εμπεριέχει: 

- Τρείς (3) τακτικές εβδομαδιαίες επισκέψεις μικροβιακής απολύμανσης των ακόλουθων χώρων: 

o Του χώρου των ΤΕΠ (συμπεριλαμβανομένου του χώρου Βραχείας Νοσηλείας) που στεγάζεται στο 

ισόγειο στο κτίριο της Νέας Πτέρυγας του νοσοκομείου επιφάνειας: 1947 τ.μ. και ύψους μέχρι την 

ψευδοροφή συμπεριλαμβανομένων των θαλάμων των ανελκυστήρων και των κλιμακοστασίων στο 

επίπεδο του ισογείου 

o Των οικίσκων covid επιφάνειας περίπου 85 τ.μ. 

- Απεριόριστο αριθμό εκτάκτων επισκέψεων για μικροβιακή απολύμανση σε χώρο που θα υποδειχθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου. 

 

Οι τακτικές εβδομαδιαίες να γίνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και να ξεκινάνε περίπου στις 20:30. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για άμεση ανταπόκριση με επίσκεψη και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, εντός τεσσάρων 

(4) ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου για την επίλυση εκτάκτων 

προβλημάτων, με οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου βάσει προσυμφωνημένου τιμοκαταλόγου.  

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός τεσσάρων (4) ωρών, εφόσον δεν υπάρχει απόδειξη συνθηκών ανωτέρας βίας (π.χ. 

φυσική καταστροφή, κλπ.), δίνεται η δυνατότητα στο νοσοκομείο να θεωρήσει ότι από τον Ανάδοχο δεν τηρούνται οι 

όροι της σύμβασης και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες από το νοσοκομείο εις βάρος 

του Αναδόχου για μη τήρηση αυτής. 

 

Επικοινωνία Αναδόχου - Νοσοκομείου 

Κατά την εγκατάσταση του Αναδόχου να δοθούν στο νοσοκομείο οι διαθέσιμοι ενεργοί τηλεφωνικοί αριθμοί 

επικοινωνίας για δυνατότητα 24ωρης επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γνωστοποίησης 

ανάγκης έκτακτης κλήσης από την πλευρά του νοσοκομείου. 
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Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με το αρμόδιο προσωπικό του νοσοκομείου για τον συντονισμό και την υλοποίηση της 

υπηρεσίας. Η υπηρεσία και τα αποτελέσματα των εργασιών του Αναδόχου συντονίζονται από την Επόπτρια Δημόσιας 

Υγείας και κρίνονται επιπλέον από την Επιτροπή Παρακολούθηση-Παραλαβής του έργου. 

H ανάδοχος εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει δελτίο εργασιών για όλες τις εργασίες που εκτελεί, το οποίο θα 

υπογράφει από την πλευρά του νοσοκομείου ο υπεύθυνος του χώρου εφαρμογής της απολύμανσης στην συγκεκριμένη 

βάρδια. 

Για οποιαδήποτε έκτακτη κλήση, ο Ανάδοχος θα παίρνει τη σχετική εντολή από την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, είτε 

τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τα άτομα που θα 

ορισθούν από το ίδρυμα, για την επίβλεψη και τον έλεγχο κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα πρέπει να είναι 

άψογο από πλευράς συμπεριφοράς και διακριτικότητας σε κάθε παρευρισκόμενο στον χώρο. 

Η αποσφράγιση των προϊόντων και σκευασμάτων να γίνεται ενώπιον του υπεύθυνου βάρδιας του χώρου εφαρμογής. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από το νοσοκομείο για εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια σε ότι αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

στο νοσοκομείο και οποιαδήποτε πληροφορία για αυτήν προς τρίτους θα πρέπει να έχει την έγγραφη σύμφωνη γνώμη 

της Διοίκησης του νοσοκομείου. 

 

Οδηγίες εφαρμογής - υλικά 

Η υπηρεσία να παρέχεται ως ακολούθως: 

Συνίσταται ο ψεκασμός του χώρου ή η νεφελοποίηση ως μέθοδος απολύμανσης. Παράλληλα δύναται να ακολουθηθούν 

συμπληρωματικά οι συνήθεις διαδικασίες μηχανικής τριβής με εμποτισμένο με απολυμαντικό πανάκι, ανάλογα με την 

επιφάνεια εφαρμογής. 

Όλες οι επιφάνειες θα θεωρούνται δυνητικά μολυσμένες από τον ιό SARS-CoV-2 (συμπεριλαμβανομένων των 

αντικειμένων). Για τον ψεκασμό/νεφελοποίηση να χρησιμοποιηθεί απολυμαντικό σκεύασμα, με αποδεδειγμένη δράση 

κατά των ελυτροφόρων ιών, κατάλληλο για την επιλεγμένη μέθοδο εφαρμογής, εγκεκριμένο από τους αρμόδιους 

φορείς, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική νομοθεσία, όσον αφορά στην 

αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος. 

Σε περίπτωση συμπληρωματικών εργασιών με απολύμανση με χρήση εμποτισμένων πανακίων μπορούν επιπλέον να 

χρησιμοποιηθούν: Φρέσκο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου συγκέντρωσης 0,1-0,5% (1000ppm – 5000ppm διαθέσιμου 

χλωρίου) για τουλάχιστον 1 λεπτό, ανάλογα με τον χώρο, το επιθυμητό επίπεδο απολύμανσης και τις διαδικασίες της 

υγειονομικής μονάδας ή διάλυμα με βάση την αιθανόλη, σε συγκέντρωση 70-80%, για τουλάχιστον 1 λεπτό, ιδιαίτερα 

για επιφάνειες που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου ή κάποιας άλλης 

απολυμαντικής ουσίας. 

  

Κατά την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση στις εισόδους του χώρου των 

εργασιών για την μη προσέγγιση από οποιονδήποτε αναρμόδιο. Να γίνεται ειδική επισήμανση για την καταλληλότητα 

του χώρου για χρήση μετά την εφαρμογή. 

Συμπεριλαμβάνονται οι ψευδοροφές, τα στόμια του κλιματισμού, τα φωτιστικά σώματα, οι εξωτερικές επιφάνειες των 

τοπικών μονάδων κλιματισμού, οι τοίχοι και οποιαδήποτε συσκευή εντός του χώρου. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον καθαρισμό των ημιαγώγιμων δαπέδων, ώστε το pH του τελικού προϊόντος να είναι 

ουδέτερο. 

Τα απορρίμματα της εφαρμογής που έρχονται σε επαφή με τους χώρους να απορρίπτονται στο αντίστοιχο κίτρινο 

Hospital Box του χώρου. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό 

και στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του στο 

πλαίσιο των εργασιών. 

 

Μέτρα ατομικής προστασίας 

Το προσωπικό του Αναδόχου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας με ευθύνη και επιβάρυνση του 

Αναδόχου. 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Αναδόχου περιλαμβάνει: 
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 Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2/FFP3/Ν95/ΚΝ95 

 Ρόμπα αδιάβροχη 

 Γάντια 

 Προστασία οφθαλμών (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου), ιδιαίτερα αν υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης από οργανικό υλικό ή 

χημικά 

 Κλειστά παπούτσια εργασίας 

 Μετά τον καθαρισμό, την απολύμανση και την απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας πρέπει να 

ακολουθεί πάντα υγιεινή των χεριών: πλύσιμο με νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή, αν αυτό 

δεν είναι εφικτό, χρήση αντισηπτικού διαλύματος με περιεκτικότητα 60-95% σε αιθανόλη. 

 

Σκευάσματα 

Για τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει: 

1. Να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί βιοκτόνων: 

 Υ.Α. Υ1β/οικ.7723/1994 (ΦΕΚ961/Β/23.12.1994) «Κυκλοφορία απολυμαντικών χώρου» 

 Nόμος 2538/ΦΕΚ242/Α/01.12.1997: «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά & 

κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων & άλλες διατάξεις.» 

 Π.Δ. 205/16-07-2001 (ΦΕΚ160/Α/16.07.2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων 

προϊόντων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με βάση τα Π.Δ. 159/2008 (ΦΕΚ219/Α/31.12.2008), Π.Δ. 52/2009 

(ΦΕΚ71/Α/08.05.2009), Π.Δ. 90/2010(ΦΕΚ155/Α/07.09.2010), Π.Δ. 31/2011(ΦΕΚ81/Α/13.04.2011) και Π.Δ. 

34/2012(ΦΕΚ72/Α/05.04.2012). 

 Κανονισμός 1451/2007 «Σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που 

αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά» 

 Κανονισμός ΕΕ528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά 

με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, τις σχετικές εγκυκλίους: 1826/22230/25-02-2015 

«Υποχρεώσεις των κατόχων έγκρισης βιοκτόνων σκευασμάτων αρμοδιότητας ΥΠΑΠΕ μετά τη δημοσίευση 

της έγκρισης μιας δραστικής ουσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό των βιοκτόνων (Νο 528/2012).», 

14153/161087/18-12-2014 «Εφαρμογή του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό Νο 334/2014, στα 

βιοκτόνα σκευάσματα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» και τις σχετικές 

ΚΥΑ: ΚΥΑ 132428/29.09.09 (ΦΕΚ2110/Β/29.09.2009): «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων 

Προϊόντων που με βάση το π.δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 

17, 19, 21 και 2.», ΚΥΑ 4829/52048/03.05.12 (ΦΕΚ1471/3.05.2012), για εγκρίσεις βιοκτόνων τόσο για νέες 

για την Ευρωπαική Ένωση δραστικές ουσίες όσο και για παλιές οι οποίες δεν έχουν ήδη καταχωρηθεί στο 

Παρ/μα Ι, ΙΑ και ΙΒ και ΚΥΑ 4616/52519/04.05.16 (ΦΕΚ1367/Β/16.05.2016): «Καθορισμός 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση 

στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων.» 

2. Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις 

της παραγράφου «Οδηγίες εφαρμογής - υλικά» 

3. Τα προϊόντα εφαρμογής να είναι συμβατά με όλες τις επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, plexiglass, υλικό 

ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, monitors, κλπ. και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας. Ειδικότερα για το 

Τμήμα Μαγειρείων-Διατροφής όπου διατίθενται τρόφιμα, οι εφαρμογές δεν πρέπει να προκαλούν χημική 

επιμόλυνση σε αυτά είτε απευθείας, είτε μέσω των επιφανειών εργασίας. 

4. Να προσκομιστούν οι άδειες κυκλοφορίας των προς χρήση ουσιών. 

5. Σε περίπτωση αντικατάστασης σκευασμάτων να ενημερώνεται η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας και η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Παραλαβής της υπηρεσίας. Να προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων 

σκευασμάτων. 

6. Nα είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες. 
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Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς 

Η τεχνική προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

1 Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται ότι 

- έλαβε γνώση των χώρων, των εγκαταστάσεων και των συνθηκών παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών 

- αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης 

2 Αποδεικτικό άδειας ασκήσεως επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε ισχύ: 

Να είναι καταχωρημένος στη λίστα «Αναγγελίες έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και 

Τρωκτικών σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να 

καταθέσουν το απόσπασμα της σχετικής λίστας με τα ακόλουθα στοιχεία: Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος - Ταχ. 

Διεύθυνση – Περ. Ενότητα – Υπεύθυνος Επιστήμονας – Ιδιότητα – Αρ. Πρωτ. Αναγγελίας – Ημ/νία Αναγγελίας 

Έναρξης – Ημ/νία Ανάρτησης – Ημ/νία Λήξης.  

Ή 

Σε περίπτωση υποψηφίων που έχουν εκδώσει/ανανεώσει την ανωτέρω άδεια μέχρι και την 1η Ιουλίου 2011 και 

βρίσκεται ακόμη εν ισχύ η έντυπη αυτή άδεια, να προσκομισθεί φωτοαντίγραφό της. 

3 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

4 Για την απόδειξη της εμπειρίας και της ποιότητας των εργασιών: 

o Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχων προτύπων) για το αντικείμενο της 

υπηρεσίας και πιστοποιητικό συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 (ή αντίστοιχων 

προτύπων) και πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία κατά 

OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 (ή αντίστοιχων προτύπων).  

ή 

o Αποδεικτικά ορθής περαίωσης μιας τουλάχιστον συνεργασίας απολύμανσης σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα εντός 

των τελευταίων πέντε (5) ετών για την οποία να κατατεθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

5 Αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα κλπ.) ότι διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) 

υπεύθυνο επιστήμονα (Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού ή Φαρμακοποιού Α.Ε.Ι. 

της ημεδαπής ή πτυχιούχου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και 

Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων 

ειδικοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής) ως μόνιμο προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο. Όλες οι 

εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα 

πιστοποιητικά. 

6 Υπεύθυνη δήλωση δέσμευσης άμεσης ανταπόκριση με επίσκεψη και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών, εντός 

τεσσάρων (4) ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου για την επίλυση 

εκτάκτων προβλημάτων. Αποδοχή του όρου ότι η μη ανταπόκριση εντός τεσσάρων (4) ωρών, εφόσον δεν υπάρχει 

απόδειξη συνθηκών ανωτέρας βίας (π.χ. φυσική καταστροφή, κλπ.), θεωρείται μη τήρηση των όρων της σύμβασης 

και ακολουθούνται από το νοσοκομείο οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες εις βάρος του Αναδόχου 

για μη τήρηση αυτής. 

7 Να αναφερθούν αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν τα οποία να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: 

Α. Υλικά εξοπλισμού 

Β. Σκευάσματα 

- Έγκριση από ΕΟΦ  

- Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας 

- Αποδεικτικά δραστικότητας αυτού κατά των ελυτροφόρων ιών, μείωση σε ποσοστό 100% το πολύ εντός 10 

λεπτών της ώρας. 

- Αποδεικτικά καταλληλότητας αυτών για συνήθεις επιφάνειες, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και για μη 

επιμόλυνση τροφίμων από εφαρμογή στα μαγειρεία - διανομεία 

- Βεβαιώσεις-πιστοποιήσεις για την ασφάλεια και τη μη τοξικότητα των προϊόντων 

Γ. Μέτρα Ατομικής Προστασίας του προσωπικού 
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Κριτήριο κατακύρωσης: 

Χαμηλότερη τιμή ανά τ.μ.  

 

Προϋπολογισμός:  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται 36 τακτικές επισκέψεις και απεριόριστος αριθμός έκτακτων επισκέψεων μέχρι 

εξαντλήσεως του ποσού της ανάθεσης ή του χρόνου διάρκειας της σύμβασης (όποιο παρέλθει πρώτο). 

Ο προϋπολογισμός έχει προταθεί για τις 36 τακτικές επισκέψεις (36x2032 τ.μ.) και για απεριόριστο αριθμό έκτακτων 

επισκέψεων κάλυψης μέγιστου αριθμού επιφάνειας 31071,5τ.μ. (σύνολο προϋπολογισθέντων τ.μ. επιφάνειας 104.223,5 

τ.μ.). 

Η τιμολόγηση θα γίνεται με βάση τα τ.μ. των χώρων με μέγιστη προϋπολογιθείσα τιμή ανά τ.μ. 0,0336€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

 

Τρεις χιλιάδες πεντακόσια δύο ευρώ (3.502,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

 


