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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή  προσφοράς για την ανάθεση  Υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγείας  (CPV 98300000-

6) στο Νοσοκομείο για τέσσερις μήνες. Κριτήριο επιλογής η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά,  αποκλειστικά βάσει τιμής . Η  συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη ανέρχεται σε έντεκα 

χιλιάδες  ευρώ (11.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.,  

ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Δαπάνης  : 9ΦΙ94690ΒΚ-7ΥΩ (Α/Α 454) 

Σχετικά: α) Η με αριθμ. 19/12.5.2022 (1
ο
ΕΗΔ ) Aπόφαση  Δ/Σ  του Νοσοκομείου  

 β) Το άρθρο 206του Ν.4820/21 (υποχρεωτικότητα εμβολιασμού) 

 γ)Το  άρθρο 51 του Ν. 4825/21  

 δ)Το άρθρο 48 του Ν. 4917/22 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει 

τεχνικοοικονομική προσφορά για την ανάθεση Υπηρεσιών Επόπτη Δημόσιας Υγείας στο Νοσοκομείο 

σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στην Κεντρική Γραμματεία  έως  την ΔΕΥΤΕΡΑ 6/6//2022 

      Ημερομηνία διενέργειας ΤΡΙΤΗ 7/6/2022  ώρα 10.00 

 

        O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

        ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 

 

 

 



                                                

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

- Να διαθέτει και να κατατεθεί Πτυχίο Επόπτη Δημόσιας Υγείας και άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος 

- Να έχει καθημερινή παρουσία στο Νοσοκομείο  8.00- 15.00 μμ  

- Να είναι σε συνεχή συνεργασία με την Επιτροπή Λοιμώξεων 

- Να εφαρμόζει την υγειονομική Νομοθεσία στον χώρο του Θριασίου   Νοσοκομείου και Λατσείου 

Κέντρου Εγκαυμάτων, ώστε να προστατεύεται και να προάγεται η Δημόσια Υγεία. Συγκεκριμένα: 

- Να διενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δειγματοληψίες νερού για μικροβιολογικό (πχ 

legionella spp) και χημικό έλεγχο, σε καθορισμένα  τακτά χρονικά διαστήματα  και όποτε 

παραστεί ανάγκη σε όλο το δίκτυο του Νοσοκομείου, και ιδιαίτερα  της Μονάδας Τεχνητού 

Νεφρού. 

- Να διενεργεί δειγματοληψίες  τροφίμων, σύμφωνα με το πρόγραμμα δειγματοληψιών του 

Τμήματος Διατροφής, αλλά και όποτε χρειαστεί εκτάκτως  

- Εν απουσία ΤΕ Τεχνολόγου τροφίμων, να γνωμοδοτεί σε ό,τι αφορά στην παραλαβή τροφίμων 

από την εκάστοτε Επιτροπή παραλαβής 

- Να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών νερού  και τροφίμων και να γνωμοδοτεί 

για τις εκάστοτε απαιτούμενες ενέργειες (πχ επανάληψη  δειγματοληψιών, διορθωτικές κινήσεις, 

καθημερινή επίβλεψη, συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός και εκτός Νοσοκομείου) 
- Ως εκ του νόμου Υπεύθυνος για τη Διαχείριση των Αποβλήτων της Υγειονομικής Μονάδας 

(ΥΔΑΥΜ) θα πρέπει συστηματικά:  

o Να ελέγχει στα Τμήματα το σύστημα  διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων.  

o Να επιτηρεί την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών 

αποβλήτων του «Θριασίου» 

o Να είναι υπεύθυνος για τη γενική εποπτεία του συστήματος συλλογής των αποβλήτων στους 

κατάλληλους κάδους / δοχεία / περιέκτες και της μεταφοράς τους στα αντίστοιχα σημεία 

αποθήκευσης της ΥΜ 
o Να είναι υπεύθυνος για τη γενική εποπτεία της αποθήκευσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων  

της ΥΜ.  

o Να είναι υπεύθυνος για τον γενικό έλεγχο της μεταφοράς των αποβλήτων εντός και εκτός 

του Νοσοκομείου  

o Να παρακολουθεί και να τηρεί αρχείο συγκριτικά  για: 

 Την ποσοτική μηνιαία παραγωγή αποβλήτων ανά Τμήμα της ΥΜ και  τις εφαρμοζόμενες 

μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσης  ανά κατηγορία αποβλήτων 

 Τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων 

o Να είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα 

διαχείρισης αποβλήτων 

- Να οργανώνει και να συντονίζει τα προγράμματα εντομοκτονίας και μυοκτονίας  στους χώρους του 

Νοσοκομείου 

- Να ελέγχει για έγκαιρη ανίχνευση εστιών κουνουπιών στα Τμήματα και στους εξωτερικούς χώρους 

(στάσιμα ύδατα κλπ)  

- Να διαχειρίζεται τα εκάστοτε δημιουργούμενα προβλήματα πιθανής πρόκλησης βλάβης Δημόσιας 

Υγείας (πχ περιστέρια κλπ). 


