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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 Δημόσια Υγεία. 

 

    

       ΕΛΕΝΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ( ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ – ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ –   

ΨΥΛΛΟΥΣ – ΚΟΡΙΟΥΣ – ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΑ   Κ.Λ.Π ) 

 

 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. 

 Στο σύστημα παγίδων ιπτάμενων εντόμων  ( 3 τεμάχια ) που έχουμε στα 

Μαγειρειά 409, ο ανάδοχος υποχρεούται 3 φόρες ετησίως να προβαίνει σε 

αντικατάσταση των κολλώδη επιφανειών ( με τροφικό προσελκυστικό ), η 

εφαρμογή αυτή θα γίνεται με επιβάρυνση του αναδόχου .  

 Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων   να γίνει με χρήση κατσαριδοκτόνου  

gel  σε όλους τους   χώρους του Νοσοκομείου ( τμήματα , κλινικές , 

εργαστήρια , γραφεία ιατρών , γραφεία προσωπικού , τουαλέτες κοινόχρηστες  

και όπου κρίνεται απαραίτητο  ). 

 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. 

 Όταν ζητηθεί από τους υπευθύνους των τμημάτων , κατόπιν παρουσίας 

εντόμων , ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άμεσα με  ψεκαστικές 

εφαρμογές εντομοκτονίας επαναλαμβανόμενες μέχρι την επίλυση του 

προβλήματος , περιμετρικά των κτιρίων, στα φρεάτια, στα υπόγεια , στις 

αποχετεύσεις , κοινόχρηστες τουαλέτες 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, με ιδιαιτερότητα στην Σχολή Αδελφών 

Νοσοκόμων  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 Διοίκηση 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 σε όλες τις παγίδες που θα έχουν τοποθετηθεί , περιμετρικά κατά 

κτηριακή μονάδα . Αν παρουσιάζεται έντονη η παρουσία τρωκτικών κατά 



περιόδους και φαίνεται στον πίνακα καταναλώσεις δολωμάτων , ο ανάδοχος 

υποχρεούται μέσα στο μήνα να συμπληρώνει με σκευάσματα τις παγίδες . 

 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 Δημόσιας 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 Δ/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.) 

 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 Δημόσιας 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 

αποφασιστικη. 

 Οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις θα γίνονται κατ΄ελάχιστον μια φορά το 

μηνά στις κτιριακές μονάδες  Δορυφορικό παράρτημα 409, Νέα πτέρυγα, 

Ταχυρυθμο,  Διώροφο κεντρικού κτιρίου , Κέντρο Ψυχικής Υγείας του 

Νοσοκομείου μας και Νοσημάτων Θώρακος . 

 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. 

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ-ΟΦΥΟΚΤΟΝΙΑ : Ο εργολάβος θα είναι υποχρεωμένος 

να προβεί σε ζιζανιοκτονία και οφυοκτονία στους εξωτερικούς χώρους 

περιμετρικά των ανωτέρω κτηρίων που αφορά την υπηρεσία ( από μήνα  

Μάιο έως και Σεπτέμβριο ). Ιδιαίτερα στον περιβάλλοντα χώρο της 

Νοσηλευτικής Μονάδας Θώρακος  

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΤΑ ΕΞΕΙΣ :  

1. O  ανάδοχος αναλαμβάνει μέσα στις συμβατικές του υποχρεώσεις την 

αντικατάσταση  των  ( παγίδων τρωκτικών ) μετά από οποιαδήποτε 



φθορά  ή   απώλεια τους , με δική του επιβάρυνση . Αυτές είτε βρίσκονται 

περιμετρικά των κτηρίων ( θα δοθούν κατόψεις από το Γρ. Επόπτη ) , 

προς επισήμανση θέσεων , είτε στο προαύλιο χώρο λόγο έντονης 

παρουσίας τρωκτικών . Ο ανάδοχος με υπεύθυνη δήλωση του , θα 

αποδέχεται τα ανωτέρω , η οποία θα κατατεθεί στα πιστοποιητικά 

κατάθεσης του . Το παρών αποτελεί ποινή αποκλεισμού . 

    

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : Οι κτηριακές μονάδες με τα τετραγωνικά τους  που θα 

πραγματοποιούνται οι εργασίες θα είναι οι παρακάτω : 

 

       Α. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΩΡΑΚΟΣ :  

            Eσωτερικοί χώροι 2980 τ.μ  

            Εξωτερικοί χώροι  385 τ.μ  

 

           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 4000 ευρω  με  Φ.Π.Α  

            

       Β.  Γ.Ν.Π << Ο ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ >> 

 

             ΝΕΑ  ΠΤΕΡΥΓΑ   : 7543 τ. μ 

            ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ       :  6700 τ. μ  

   ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ   : 4081 τ. μ 

            ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΗΝ 409  :  4650 τ. μ         

            ΚΕΝΤΡΟ  ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ    :  942 τ. μ  

 

            ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  ΕΤΗΣΙΑ  : 9000  ευρω με Φ.Π.Α 

             

Τα ανωτέρω τετραγωνικά , μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες 

του νοσοκομείου μας .  

      

 

ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ  
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