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TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - 
∆ΙΕΚ) 
 
Σε συνέχεια της υπ. αριθ. απόφασης διοικητή, σας παραθέτουµε προδιαγραφές για 
τη σύναψη σύµβασης διάρκειας ενός (1) έτους για το έργο “Υπηρεσίες 
Απεντόµωσης- Μυοκτονίας χώρων αρµοδιότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών 
(Γενικό Νοσοκοµείου Πατρών – Κέντρο Ψυχικής Υγείας – ∆ηµόσιο ΙΕΚ Γ. Ν. 
Πατρών)” 
H καταπολέµηση εντόµων και τρωκτικών στους ανωτέρω χώρους κρίνεται 
απαραίτητη γιατί είναι φορείς παθογόνων µικροοργανισµών και µπορούν να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις  στην ∆ηµόσια Υγεία. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• 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.) 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Α.1. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι υπηρεσίες καταπολέµησης εντόµων, 
τρωκτικών, ερπετών και παρασίτων προληπτικά και κατασταλτικά σε 
τακτική βάση και σε έκτακτη βάση στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους των κτιρίων. 
Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται τα ακόλουθα είδη: 
Έντοµα: Κατσαρίδα, Κουνούπι, Ψύλλος, Κοριός, Τσιµπούρι, Μυρµήγκι, Μύγα, 
Μέλισσα, Σφήκα, Ακρίδα, Αράχνη, Σαραντοποδαρούσα, Σκορπιός, Ψείρα,  
Σκαραβαίος, Τερµίτης 
Τρωκτικά: Οικιακό Ποντίκι (Mus Musculus), Αρουραίος (Rattus Norvoepicus, 
Rattus Rattus) 
Ερπετά: Φίδι, Σαύρα 
Λοιπά παράσιτα: Τα ζώα που ζουν µε την ευρεία έννοια παρασιτικά στους 
χώρους εποικισµού τους: Σκώληκες, Περιστέρια κ.λπ. 
 
Α.2. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν την κάλυψη των αναγκών τόσο 
των κτιρίων (εσωτερικοί χώροι), όσο και των υπαίθριων χώρων 
(εξωτερικοί χώροι) αρµοδιότητας του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών: 

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



Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε οικόπεδο επιφάνειας 54.017,04τ.µ. µε 
εµβαδό κάλυψης οικοπέδου 7.538,22τ.µ. 
Τα κτίρια στους εσωτερικούς χώρους των οποίων να παρέχονται οι 
υπηρεσίες είναι: 

− Επταόροφο Τµήµα Κεντρικού Κτιρίου: 9.072 τ.µ. 
− ∆ιώροφο 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, 

κλειστό κτρίο Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων): 3.573 τ.µ. 
− ∆εύτερο Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου και ∆ώµατα Κτιρίων 

 
2)2)2)2) Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ) – Επιδαύρου 8 Πάτρα - Κτίριο 989τ.µ. 

µε περιβάλλοντα χώρο επιφάνειας περίπου 190τ.µ. 
 

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

Τα ανωτέρω τετραγωνικά, µπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του 
νοσοκοµείου. (∆ΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ) 
 
Α.3. Κατά την εγκατάσταση του Αναδόχου να πραγµατοποιηθεί εντός µιας 
ηµερολογιακής εβδοµάδας η εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων 
δολωµατικών σταθµών και παγίδων. 
Η θέση των σταθµών και παγίδων να προταθεί από τον Ανάδοχο πάνω σε 
κατόψεις που θα του δοθούν από το Γραφείο της Επόπτριας ∆ηµόσιας. Το 
νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει µε σαφή αιτιολόγηση την 
τοποθέτηση επιπλέον σταθµών και παγίδων. 
Σε κάθε τακτική επίσκεψη, ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τους σταθµούς 
και τις παγίδες και να τους/τις αντικαθιστά µε δική του επιβάρυνση, επί 
ποινή αποκλεισµού, σε οποιαδήποτε φθορά ή απώλειά τους.  
 

 
Α.4. Η ελάχιστη συχνότητα των εργασιών σε τακτική βάση ορίζεται ως 
ακολούθως: 
 
Απεντόµωση - Μυοκτονία:  

− Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών: Μία (1) φορά µηνιαίως την πρώτη 
ηµερολογιακά εβδοµάδα του κάθε µήνα, δηλαδή δώδεκα (12) εφαρµογές 
κατ' έτος 

− Κ.Ψ.Υ. Και ∆.ΙΕΚ.: Μία (1) φορά ανά σαρανταπέντε (45) ηµέρες, 
δηλαδή οκτώ (8) εφαρµογές κατ' έτος 

 
Ιπτάµενα ερπετά στον χώρο των Μαγειρείων ΓΝ Πατρών:  
 Μία (1) φορά ανά τέσσερις µήνες, δηλαδή τρεις (3) φορές ετησίως 
αντικατάσταση των κολλωδών επιφανειών (µε τροφικό προσελκυστικό).  
 
Ιπτάµενα Έντοµα:  
 Μία (1) φορά ανά µήνα από τον µήνα Μάιο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο  
 
Οφυοκτονία:  
 Μία (1) φορά ανά δύο µήνες από τον µήνα Μάιο έως και τον µήνα 
Σεπτέµβριο  

 
Α.5. 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 παντός τρίτου στον χώρο 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους να λάβουν 
γνώση των χώρων, των εγκαταστάσεων και των συνθηκών παροχής των 
υπηρεσιών τους. 
Οι συµµετέχοντες πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τοµέα απεντοµώσεων - 
µυοκτονιών και να καλύπτουν τους παρακάτω όρους : 

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

• Να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο (φωτοαντίγραφο) 

• Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 
9001:2008 ή/και ISO 14001:2004 (Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης) 
ή/και ISO 22000 (Ασφάλειας Τροφίµων) (φωτοαντίγραφο) 

• 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 
(φωτοαντίγραφο). 

• Να 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 ∆ηµόσιας 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. 

• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν λίστα του εξοπλισµού και των 
σκευασµάτων που θα χρησιµοποιήσει, µε συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία 
της κατάλληλότητας αυτών και της µεταξύ τους συµβατότητας για το 
αντικείµενο του έργου. 

• Για την αποφυγή ανθεκτικότητας των τρωκτικών στα συνήθη 
σκευάσµατα να προτείνεται η εναλλαγή αυτών ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν τις άδειες των σκευασµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν, εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, και τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας τους και 
τις σχετικές εγκρίσεις του ΕΟΦ. 

• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 
µε την οποία να δεσµεύονται για την άµεση ανταπόκριση τους, εντός 
εικοσιτεσσάρων (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. 

• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 
µε την οποία να δεσµεύονται για την αντικατάσταση των σταθµών και των 
παγίδωνσε οποιαδήποτε φθορά ή απώλειά τους µε δική του επιβάρυνση. 



• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν το ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
εργασιών µε αναλυτικά στοιχεία για τις µεθόδους και τα είδη του 
εξοπλισµού και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν. 

• Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν (προαιρετικά) κατόψεις µε τις 
προτεινόµενες θέσεις παγίδων και σταθµών θα εγκατασταθούν. Να 
αναφέρεται ο αριθµός και το είδος των παγίδων και σταθµών. 

  
Γ. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  
Για την αποτελεσµατική απεντόµωση να εφαρµοστεί ολοκληρωµένο 
πρόγραµµα εργασιών το οποίο να περιλαµβάνει κατασταλτικούς τρόπους, 
όπως την τοροθέτηση παγίδων σύλληψης, τον υπολειµµατικό ψεκασµό και 
την χρήση τροφοελκυστικών δολωµάτων. Συγκεκριµένα: 

1. Ο Ανάδοχος να εγκαταστήσει άµεσα δίκτυο παγίδων σύλληψης 
ερπόντων εντόµων σε κρίσιµα σηµεία των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Ο αριθµός και το είδος των παγίδων σύλληψης να 
αναφέρονται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηγίου. Επιπλέον, 
υπάρχει η δυνατότητα επισήµανσης των µέσων απεντόµωσης επί 
κατόψεων. Απαιτείται η χρήση οικολοικών παγίδων εντόµων σε 
χώρους ιδιαίτερα ευαίσθητους όπως τα µαγειρεία, η αποθήκη 
τροφίµων, οι θάλαµοι ασθενών. 

2.2.2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να αντιµετωπίζει άµεσα τα έρποντα και 
ιπτάµενα έντοµα µε τη χρήση εντοµοκτόνων. Να αναφέρει στην τεχνική 
προσφορά τον αριθµό και το είδος των εντοµοκτόνων που θα 
χρησιµοποιήσει. 

3.3.3.3. Η εφαρµογή της µεθόδου του υπολειµµατικού ψεκασµού να γίνεται 
σε φρεάτια, υπόγεια, αποχετεύσεις, λεβητοστάσια, µηχανοστάσια, 
αντλιοστάσια, κανάλια εγκαταστάσεων, κοινόχρηστες τουαλέτες, 
περιµετρικά των κτιρίων, χώρους συγκέντρωσης απορριµµάτων κλπ 
χώρους.  

4. Η εφαρµογή τροφοελκυστικού δολώµατος GEL, για την 
καταπολέµηση ερπόντων εντόµων, να γίνεται στα τµήµατα, κλινικές, 
εργαστήρια, γραφεία ιατρών, γραφεία προσωπικού, τουαλέτες 
κοινόχρηστες, αποδυτήρια, χώρους ανάπαυσης προσωπικού και όπου 
κρίνεται απαραίτητο.  

5. Η εφαρµογή να γίνεται κατ’ ελάχιστον, όπως προσδιορίζεται στην 
παράγραφο Α4, και συχνότερα αν κρίνεται απαραίτητο ανάλογα µε το 
µέγεθος του προβλήµατος και στο χώρο που παρουσιάζεται. 

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

7. Όταν ζητηθεί από τους υπευθύνους των τµηµάτων, κατόπιν παρουσίας 
εντόµων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα µε εφαρµογές 
εντοµοκτονίας επαναλαµβανόµενες µέχρι την επίλυση του προβλήµατος. 

8. Όλα τα εντοµοκτόνα και gel να είναι άοσµα µη τοξικά, εγκεκριµένα από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίµων και να έχουν την χαµηλότερη 
υπολειµµατική δράση και αθροιστικές ιδιότητες. Να µην προκαλούν χηµική 
µόλυνση στα τρόφιµα. Επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία 
των νοσηλευοµένων, των εργαζοµένων και παντός τρίτου. 

9. Στο τµήµα των Μαγειρείων του νοσοκοµείου που στεγάζεται στο Κεντρικό 
Κτίριο είναι εγκατεστηµένο σύστηµα παγίδων ιπτάµενων εντόµων 
αποτελούµενο από τρία (3) τεµάχια. Ο ανάδοχος υποχρεούται 3 φόρες 
ετησίως να προβαίνει σε αντικατάσταση των κολλωδών επιφανειών (µε 
τροφικό προσελκυστικό). Η εφαρµογή αυτή θα γίνεται µε επιβάρυνση του 
αναδόχου. 

10. Προβλέπεται η εφαρµογή υπολειµµατικών ψεκασµών, εκνεφώσεων (ULV) ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγµένης µεθόδου σε περίπτωση προσβολής από 



κοριούς, τσιµπούρια, ψύλλους, µε ιδιαιτερότητα στο βοηθητικό κτίριο 
“Σχολή Αδελφών Νοσοκόµων” καθώς και ερπετών (π.χ. φίδια) κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης. 

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

 

∆. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 
1.  Η εφαρµογή της µυοκτονίας να γίνεται µε τοποθέτηση µυοκτόνων 

σκευασµάτων, εντός δολωµατικών σταθµών. 
2.2.2.2. H µυοκτονία περιλαµβάνει την καταπολέµηση και των τριών ειδών 

τρωκτικών: 
1. Μus Musculus (οικιακό ποντίκι) 
 2. Rattus Norvoepicus (αρουραίος) 
 3. Rattus Rattus (αρουραίος) 

3.3.3.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο δολωµατικών σταθµών 
µυοκτονίας, ικανό για την αποτελεσµατική προστασία των χώρων 
(συµπεριλαµβανοµένων χώρων φρεατίων, ταρατσών και ψευδοροφών). Ο 
αριθµός και το είδος των δολωµατικών σταθµών (ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) θα 
πρέπει να αναφέρονται στη τεχνική προσφορά του υποψηφίου. (ΟΙ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ) 

4. Η επιλογή των κατάλληλων σηµείων τοποθέτησης των δολωµατικών 
σταθµών να γίνει µε επιθεώρηση των χώρων από τον επιστηµονικά 
υπεύθυνο της εταιρεία και τον αρµόδιο υπάλληλο του νοσοκοµείου. 
Ο αριθµός των θέσεων δόλωσης και η ακριβής ποσότητα του 
δολώµατος κατά θεση εξαρτάται από την σοβαρότητα της 
προσβολής και το είδος του τρωκτικού. 

5.5.5.5. Όλοι οι δολωµατικοί σταθµοί θα αριθµηθούν και θα επισηµανθούν σε 
κατόψεις, κατά κτηριακή µονάδα και θα παραδοθούν στον υπεύθυνο 
παρακολούθησης του έργου. Να τοποθετηθεί καρτελάκι πλησίον του 
σταθµού σε εµφανές σηµείο το οποίο να αναγράφει τον αριθµό 
δόλωσης.  

6. Όλοι οι σταθµοί που θα χρησιµοποιηθούν να είναι κλειστού τύπου, 
ασφαλειας, σε µόνιµες, σταθερές θέσεις και σε σηµεία που δεν θα 
δηµιουργούν πρόβληµα στο προσωπικό και στους ασθενείς-
επισκέπτες. Ο χειρισµός τους να είναι εφισκός µόνο µε το ειδκό 
κλειδί που διαθέτουν επιτρέποντας το άνοιγµά τους µόνο από το 
εξουσιοδοτηµένο πρσωπικό. 

7.7.7.7. 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. 

8. Στον εξωτερικό χώρο να φέρουν ένδειξη “ΠΡΟΣΟΧΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ”, 
σε ειδικές συσκευές που θα τα καθιστούν απρόσιτα σε ανθρώπινο 
χέρι. 

9.9.9.9. O έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των 
τρωκτικοκτόνων θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά ελάχιστον όπως 
ορίζεται στην παράγραφο Α4 σε όλες τις παγίδες που θα έχουν 
τοποθετηθεί. Κατά την επίσκεψη του συνεργείου να εκτιµάται ο 
υγιειονοµικός κίνδυνός και να ελέγχεται η υγειονοµική πορεία ανά 
χώρο εφαρµογής και να καταγράφεται το ποσοστό κατανάλωσης 
του τρωκτικοκτόνου ανά θέση δόλωσης. 

10. Όπου δεν είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των ανωτέρω δολωµάτων 
να γίνεται εφαρµογή κολλητικών και οικολογικών παγίδων. Στην 
περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιµετώπιση 
θα είναι άµεση και η καταστολή θα γίνει µε µηχανικά µέτρα σύλληψης ( 
κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.λ.π) παράλληλα µε τη χρήση 
δολωµατικών σταθµών. 



11. 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 . 

 

Ε. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Για τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την απεντόµωση και την 
µυοκτονία θα πρέπει : 

• Να αναφέρονται ρητά τα ονόµατα των σκευασµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν, λαµβάνοντας υπόψη την απαίτηση εναλλαγής τους 
για α) αποφυγή ανθεκτικότητας και β) αξιοποίηση όσο το δυνατών 
περισσότερο τις επιµέρους ιδιότητες κάθε φαρµάκου. 

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

• 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. 

• Σε περίπτωση αντικατάστασης σκευασµάτων να ενηµερώνεται η Επιτροπή 
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και η Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας. Να 
προσκοµίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων σκευασµάτων. 

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

• Το προσωπικό του Αναδόχου που εφαρµόζει τις µεθόδους 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. 

 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

• 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 σε κάθε παρεβρισκόµενο στον 
χώρο. 

• Οι εργασίες να πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά σε ηµέρες µη 
εφηµερίας του νοσοκοµείου και να µην παρεµποδίζουν τη 
λειτουργία των χώρων που εφαρµόζονται. 

• 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. 

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

• Το έργο και τα αποτελέσµατα των εργασιών του Αναδόχου κρίνονται από 
την Επιτροπή Παρακολούθηση-Παραλαβής του έργου, την Επόπτρια 
∆ηµόσιας Υγείας και την ∆/νση του Νοσοκοµείου.  

• 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.Τ 

• 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 χρησιµοποιούνται (εγκρίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, 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. 

 
Προϋπολογισµός: Οκτώ χιλιάδες (8.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

1. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ 
Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας  
 

2. ΧΟΝ∆ΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 
Προϊσταµένη Τµήµατος Επιστασίας 
 

3. ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 
Υπάλληλος Τεχνικού Τµήµατος 
 
 
 
 
Κατσαρίδες – µυρµήγκια: α) Με υπολειµµατικούς ψεκασµούς σε διάφορους χώρους να 
χρησιµοποιούνται οι συνθετικές πυρεθρίνες, β) Με απεντόµωση µε gel (δόλωµα σε µορφή gel 
άοσµο µη τοξικό που η εφαρµογή του δεν απαιτεί εκκένωση των χώρων ή κάποια άλλη 
προετοιµασία. γ) Τοποθέτηση κολλητικών οικολογικών παγίδων σε ευαίσθητους χώρους 
(θαλάµους ασθενών).  
Μύγες: Εξωτερικά, στο χώρο των σκουπιδιών, διασκορπισµός ή ψεκασµός ανασταλτικού 
ρυθµιστή της ανάπτυξης ατελών σταδίων της µύγας µε φάρµακα υπολειµµατικής διάρκειας. 
Κουνούπια: Καταπολέµηση των προνυµφών σε συνδυασµό µε εναλλακτικούς ψεκασµούς για 
την καταπολέµηση τέλειων εντόµων απορριµµάτων, σε χώρους πράσινου και εξωτερικά – 
περιµετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων.  
Μέλισσες: Καταπολέµηση και εξόντωση των µελισσών – σφηκών και των φωλιών τους.  
∆ιάφορα έντοµα: Καταπολέµηση των νυµφών και εντόµων που εµφανίζονται στα δέντρα.  


