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                                                   ΓΕΝΙΚΑ 
  
Οι συµµετέχοντες  πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα  εντοµοκτονιών - µυοκτονιών και καλύπτουν τους παρακάτω 
όρους :  

• Να διαθέτουν άδεια εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους , 
εγκεκριµένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωµένα αντίγραφα. 

• Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς 
τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα η υλικά που µπορεί να επέλθει κατά τη 
διάρκεια των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών. Ουδεµία ευθύνη φέρει 
το Νοσοκοµείο , εξαιτίας πράξης η παραλήψεις των υπάλληλων του 
εργολάβου. 

• Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό την 
επίβλεψη έµπειρου στο αντικείµενο επιστήµονα, ο οποίος θα 
υπογράφει και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά. 

• Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε 
την ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικά και µόνο 
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο 
προσωπικό του. Θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 
αυτοπροστασίας , πρόληψης και υγιεινής , καθώς και µέτρα 
προστασίας νοσηλευοµένων, των εργαζοµένων και των επισκεπτών. 

• Να µπορούν να πιστοποιήσουν επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων 
καταπολέµησης παρασίτων σε τρεις ( 3 ) τουλάχιστον χώρους 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

• Ο εργολάβος οφείλει να περιγράφει ακριβώς, τον εξοπλισµό και τα 
σκευάσµατα που θα χρησιµοποιήσει. 

• Η εταιρεία να δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην 
άµεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά 
των αρµοδίων υπηρεσιών  του Νοσοκοµείου για την επίλυση εκτάκτων 
προβληµάτων. Οι έκτακτες επισκέψεις που πιθανών να απαιτηθούν για 
την επιτυχή διεξαγωγή του έργου, θα πραγµατοποιηθούν χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση του   Νοσοκοµείου. 

  H καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών στο χώρο του νοσοκοµείου είναι 
απαραίτητη γιατί είναι φορείς παθογόνων µικροοργανισµών και µπορούν να    
προκαλέσουν αρνητικές   επιπτώσεις  στην ∆ηµόσια Υγεία. 
  



    
       ΕΛΕΝΧΟΣ ΕΡΠΟΝΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ( ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΕΣ ) 
  

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιµετωπίσει άµεσα τα έρποντα έντοµα 
στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου και να αναφέρει στην 
τεχνική προσφορά τον αριθµό και το είδος των εντοµοκτόνων που θα 
χρησιµοποιήσει. 

• Να εγκαταστήσει, εφ΄ όσον χρειάζεται, δίκτυο παγίδων ερπόντων 
εντόµων σε κρίσιµα σηµεία των κτιριακών εγκαταστάσεων, σε αριθµό 
ικανό προκειµένου να παρακολουθείται δυναµικά η ένταση και η φύση 
του προβλήµατος, οι συγκεκριµένες παγίδες δεν περιέχουν καµιά 
δραστική ουσία και είναι εντελώς ακίνδυνες για τους ανθρώπους και το 
περιβάλλον. Το δίκτυο θα καλύπτει το σύνολο των δοµηµένων χώρων 
υπογείων, ισογείων καθώς και στους ορόφους και θα αποτελείται από 
ατοξικές παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόµων, οι οποίες θα 
περιέχουν στο εσωτερικό τους τροφικό προσελκυστικό και κολλώδη 
επιφάνεια. Ο συνολικός αριθµός θα είναι τέτοιος που θα επιτρέπει την 
πιστοποίηση της απουσίας ερπόντων εντόµων µε τροφικό ελκυστικό. 

• Η καταπολέµηση ερπόντων εντόµων να γίνει µε χρήση 
κατσαριδοκτόνου  gel στα µαγειρεία καθώς και σε όλους τους 
υπόλοιπους  χώρους. 

• Η εφαρµογή θα γίνεται κατ’ ελάχιστον  µια φορά το µήνα  ίσως και 
συχνότερα  αν κρίνεται απαραίτητο ανάλογα µε το µέγεθος του 
προβλήµατος και στο χώρο και θα ρυθµίζεται σε συνεργασία  µε την 
επιτροπή Ενδονοσοκοµειακών  Λοιµώξεων. 

• Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται ψεκαστικές 
εφαρµογές ( εντοµοκτονίας ) περιµετρικά των κτιρίων, στα φρεάτια, στα 
υπόγεια , στις αποχετεύσεις και γενικά στα κρίσιµα σηµεία του χώρου 
του Νοσοκοµείου. 

• Τόσο  η εφαρµογή του gel όσο και οι ψεκασµοί θα επαναλαµβάνονται 
σε χρόνο και χώρο µε σκοπό την  µόνιµη και καθολική απουσία 
κατσαρίδων ανάλογα µε τα ευρήµατα του δικτύου παγίδων σύλληψης 
αλλά και τις µαρτυρίες των χρηστών του χώρου. 

• Ο ψεκασµός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του 
Νοσοκοµείου και χηµική µόλυνση στα τρόφιµα. Επίσης δεν πρέπει να 
εκτίθεται σε κίνδυνο η  υγεία των νοσηλευοµένων, των εργαζοµένων 
και των επισκεπτών. 

• Προβλέπετε η εφαρµογή υπολειµµατικών ψεκασµών , εκνεφώσεων  ( 
ULV ) η’ οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγµένης  µεθόδου σε περίπτωση 
προσβολής από κοριούς, τσιµπούρια, ψύλλους, καθώς και ερπετών ( 
π.χ φίδια ) κατά τη διάρκεια της σύµβασης.. 

• Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων στο δίκτυο των παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόµων θα παρουσιάζονται κάθε µήνα στις 
εκθέσεις πεπραγµένων. 

  
              
  
                   ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ     



         
H  µυοκτονία  µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια εργασία ιδιαίτερα 
πολυσύνθετη. Ξεκινώντας το έργο της µυοκτονίας ο ανάδοχος πρέπει να 
γνωρίσει πολύ καλά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να έχει ολοκληρωµένη 
εικόνα για τον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκοµείου µας. 
H µυοκτονία   περιλαµβάνει  την καταπολέµηση και των τριών ειδών 
τρωκτικών : 
  
               1. Μus Musculus ( οικιακό ποντίκι ) 
         2. Rattus Norvoepicus ( αρουραίος ) 
               3. Rattus Rattus  ( αρουραίος )   
        

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο δολωµατικών 
σταθµών µυοκτονίας, ικανό για την αποτελεσµατική προστασία του 
Νοσοκοµείου. Ο αριθµός  και το είδος των δολωµατικών σταθµών θα 
πρέπει να αναφέρονται στη τεχνική προσφορά του υποψηφίου.  

• Όλοι οι δολωµατικοί σταθµοί θα φέρουν µόνιµα  τρωκτικοκτόνα  
σκευάσµατα σε µορφή κύβου που θα επιτρέπουν την εκτίµηση της 
όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα θα µηδενίζουν τον κίνδυνο 
διασποράς τους. 

• Όλοι οι δολωµατιοί σταθµοί θα αριθµηθούν και θα επισηµανθούν σε 
κατόψεις του Νοσοκοµείου, κατά κτηριακή µονάδα και όροφο θα 
δοθούν ξεχωριστές κατόψεις,  που θα παραδοθούν στους υπεύθυνους 
παρακολούθησης του έργου που θα ορίσει η ∆ιοίκηση του 
Νοσοκοµείου. 

• Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους , η 
αντιµετώπιση θα είναι άµεση και η καταστολή θα γίνει µε χηµικά µέτρα 
σύλληψης ( κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.λ.π )  
παράλληλα µε τη χρήση δολωµατικών σταθµών. 

• Προβλέπεται ο έλεγχος των ψευδοροφών και στις στέγες των κτιρίων 
µε τοποθέτηση δολωµάτων. 

• Προβλέπεται η δόλωση  σε όλα τα φρεάτια που υπάρχουν στο χώρο 
του Νοσοκοµείου και ο τακτικός µηνιαίος επανέλεγχος τους 

• Τα τρωκτικοκτόνα  σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης να είναι συµπαγή , ώστε να επιτρέπουν την 
εκτίµηση της όποιας κατανάλωσης και να αποφεύγεται η διασπορά 
τους. 

•  O έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των  
τρωκτικοκτόνων θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά ελάχιστον µια 
φορά το µήνα και ανά  2 µήνες στις  εξωνοσοκοµειακές  δοµές τους, 
όπου και εδώ θα κατατεθούν κατόψεις περιµετρικά κατά κτηριακή 
µονάδα στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου. 

• Ανά µήνα θα υποβάλλονται  εκθέσεις πεπραγµένων όπου θα 
περιλαµβάνονται οι πραγµατοποιηθείσες δράσεις και τα όποια 
συµπεράσµατα και προτάσεις . 

  
  
                                     ΦΑΡΜΑΚΑ 



  
Τα φάρµακα που θα χρησιµοποιηθούν για την απεντόµωση και την µυοκτονία 
θα πρέπει : 

• Να προσκοµιστούν οι άδειες κυκλοφορίας των προς χρήση ουσιών 
καθώς και ο τελευταίος κατάλογος  εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και 
τρωκτικοκτόνων από το Υπουργείο Γεωργίας και έγκριση 
καταλληλότητας χρήσης σε κατοικηµένη περιοχή.   

• Να αναφέρονται ρητά τα ονόµατα των σκευασµάτων και σε περίπτωση 
αλλαγής τους να ενηµερώνεται η Επιτροπή Νοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων  και η Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας. Να προσκοµίζονται από 
τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων σκευασµάτων. 

• Nα είναι άοσµα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόµενους 
του Νοσοκοµείου, ασθενείς και επισκέπτες. 

• Τα προϊόντα εφαρµογής θα πρέπει να µην είναι βλαπτικά στα τρόφιµα, 
στα σκεύη καθώς επίσης και στον πάσης φύσεως  ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό. 

• Τα διαλύµατα θα ετοιµάζονται παρουσία του εκπροσώπου της 
επιτροπής παρακολούθησης που θα έχει ορίσει το Νοσοκοµείο, όποτε 
και θα αποσφραγίζονται οι συσκευασίες. 

• Να υπάρχει άµεση κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 
• Ο υπεύθυνος επιστήµονας θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο Νόµος 

για τις εργασίες αυτές και κύρια για τα µέτρα ασφάλειας ,  για τους 
ανθρώπους τρόφιµα, σκεύη κ.λ.π. 

• Η αποτελεσµατική καταπολέµηση των εντόµων απαιτεί συχνή 
εναλλαγή φαρµάκων και αυτό για δυο λόγους  α) για να µην υπάρχει 
εθισµός των εντόµων στα φάρµακα  β) για να εκµεταλλευόµαστε όσο 
το δυνατών περισσότερο τις επιµέρους ιδιότητες κάθε φαρµάκου. 

• H ανάδοχος εταιρεία θα είναι υποχρεωµένη να εκδίδει πιστοποιητικό 
για όλες τις εργασίες που εκτελεί. 

• Το έργο και τα αποτελέσµατα θα κρίνονται από την Επιτροπή 
παρακολούθησης των εργασιών  και την ∆/νση του Νοσοκοµείου. 

  
          
                               ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  
  

• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει τις παρακάτω εργασίες 
είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά , σε όλους τους εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους του Νοσοκοµείου ( περιλαµβάνονται  οι χώροι  
που βρίσκονται οι κάδοι απορριµάτων και τα box , στον προαύλιο 
χώρο του Νοσοκοµείου  µας και του Νοσηµ. Θώρακος ) 

• Το συνεργείο 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 ώρα των εργασιών και θα πρέπει να είναι 
άψογο από πλευράς συµπεριφοράς στους ασθενής και εργαζόµενους. 



• Ο απολυµαντής  να διαθέτει ειδική στολή , να φέρει γυαλιά, γάντια , 
µάσκα , µπότες και σκούφο κατά την ώρα της εργασίας του ,και να 
φέρει κιβώτιο Α΄ Βοηθειών µε τα αντίδοτα σκευάσµατα. 

• Το έργο και τα αποτελέσµατα των εργασιών του συνεργείου κρίνονται 
από την Επιτροπή Παρακολούθηση ,την Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας 
και την Επιτροπή  Νοσοκοµειακών  Λοιµώξεων. Εάν µετά από τις 
εργασίες του εργολάβου εµφανιστούν έντοµα – τρωκτικά,  πέρα του 1 
(ενός ) µηνός είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει αµέσως τον κύκλο 
των εργασιών χωρίς καµία αµοιβή έως εξάλειψη του προβλήµατος. 
Προθεσµία 1 ( µηνός ) είναι αποφασιστική. 

• Οι προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις θα γίνονται κατ΄ελάχιστον µια 
φορά το µηνά στις κτιριακές µονάδες  ∆ορυφορικό παράρτηµα 409, 
Νέα πτέρυγα, Ταχυρυθµο,  ∆ιώροφο κεντρικού κτιρίου και Κέντρα 
Υγείας :  Κάτω  Αχαΐας- Χαλανδρίτσας - Ερυµάνθειας – ΙΑΚ Πατρών 
και Κέντρο Ψυχικής Υγείας , του Νοσοκοµείου µας ,επίσης και στην 
Νοσηλευτική Μονάδα Νοσηµάτων Θώρακος  και 6 φορές το έτος στο 
σύνολο των  Εξωνοσοκοµειακών δοµών  και των δυο Νοσοκοµειακών 
Μονάδων. 

• Κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων θα ελέγχονται και θα 
καταγράφονται οι καταναλώσεις τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων ανά 
σταθµό, θα συµπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις , θα γίνονται οι 
αναγκαίες αντικαταστάσεις υλικών ( κόλλες παγίδων συλλήψεις 
εντόµων , τυχών κατεστραµµένες παγίδες , σκευάσµατα ) . 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει την επιτροπή 
παρακολούθησης των εργασιών που θα ορισθεί από το Νοσοκοµείο 
µας ανά µήνα  στην οποία θα υποβάλλονται εκθέσεις πεπραγµένων 
όπου θα περιλαµβάνονται οι πραγµατοποιηθείσες δράσεις και τα όποια 
συµπεράσµατα και προτάσεις. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαµβάνουν 
κάτοψη του χώρου του Νοσοκοµείου, µε επισηµάνσεις των 
αριθµηµένων δολωµατικών σταθµών και καταγραφή των 
αποτελεσµάτων έλεγχου ανά σταθµό ( µετρήσεις κατανάλωσης 
τρωκτικοκτόνου δολώµατος.) Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και 
θα ελέγχεται η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων.  Όλα τα 
παραπάνω µαζί µε την σύµβαση ανάθεσης του έργου και τις εγκρίσεις 
των σκευασµάτων που χρησιµοποιούντα ( εγκρίσεις του Υπουργείου 
Γεωργίας, δελτία ασφάλειας )  θα συµπεριλαµβάνονται στο 
<<ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ >>. Την ευθύνη 
ενηµέρωσης του φάκελου θα έχει ο ανάδοχος κατά τρόπο ώστε να 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει ο Ε.Φ.Ε.Τ. Θα πρέπει να 
καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά µε την διαπίστωση προβληµάτων 
που δυσχεραίνουν την αποτελεσµατικότητα της εργασίας του.  

Οι εργασίες εντοµοκτονίας - µυοκτονίας να παρακολουθούνται µε ειδικό 
πρόγραµµα  Η/Υ στο οποίο να δηµιουργηθεί αρχείο ιστορικού επισκέψεων, 
ικανό οποιαδήποτε στιγµή να αποτυπώσει πλήρως την πορεία των 
πραγµατοποιηθέντων εργασιών. 
Οι εκθέσεις πεπραγµένων που αφορούν το  Νοσηµάτων Θώρακος , θα 
κρατούνται σε ξεχωριστό αρχείο, εντός της Νοσηλ. Μονάδας  που  θα ορίσει 
υπάλληλο όπου θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των εργασιών 
και το αρχείο πεπραγµένων . 



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ-ΟΦΥΟΚΤΟΝΙΑ : Ο εργολάβος θα είναι υποχρεωµένος να 
προβεί σε ζιζανιοκτονία και οφυοκτονία στους εξωτερικούς χώρους 
περιµετρικά του κτιρίων του Νοσοκοµείου , των Κέντρων Υγείας Αχαΐας- 
Ευρυµάθειας – Χαλανδρίτσας , του Παραρτήµατος 409 και της Νοσηλευτικής 
Μονάδας Θώρακος ,  κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ( από Μάιο έως και 
Σεπτέµβριο ). 
  
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : Οι κτηριακές µονάδες µε τα τετραγωνικά τους  που θα 
πραγµατοποιούνται οι εργασίες θα είναι οι παρακάτω : 
  
Γ.Ν.Π    << ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ >> : 
  
  
ΝΕΑ  ΠΤΕΡΥΓΑ   : 7543 τm 
            ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ       :  6700 τm 
   ∆ΙΩΡΟΦΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ   : 4081 τm 
            ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ 409  :  4650 τm 
            ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΤΩ  ΑΧΑΙΑΣ    : 1397 τ.m  
            ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΤΣΑΣ   :  2000 τ.m 
            KEΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ   : 951   τ.m  
            ΚΕΝΤΡΟ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ    :  989 τ.m 
            ΙΑΚ ΠΑΤΡΩΝ ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Υ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ ) : 100 τ.m 
  
            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  ΕΤΗΣΙΑ  : 10000  ευρω µε Φ.Π.Α 
             
  
            ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ :  
  
             ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ : 2980 τ.m 
             ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ : 385 τ.m 
  
            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑ : 4000 ευρω µε  Φ.Π.Α 
  
  
      Η  χρέωση του Νοσοκοµείου γίνεται σύµφωνα µε τους χώρους που θα         
      πραγµατοποιούνται  οι εργασίες  απεντόµωσης – µυοκτονίας στα κτίρια            
      που θα  λειτουργούν. 
      
  
 


