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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

(ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΕΚ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

 

 

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 – Δημόσιο ΙΕΚ Γ. Ν. Πατρών)” 

H καταπολέμηση  εντόμων και τρωκτικών στους ανωτέρω χώρους κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών και αποτελούν κίνδυνο για την Δημόσια 

Υγεία. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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: 
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 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. 

 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, κλειστό κτρίο 

Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων): 3.573 τ.μ. 

 Δεύτερο Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου και Δώματα Κτιρίων 

 

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

χώρο επιφάνειας περίπου 190τ.μ. 

 

 Δημόσιο ΙΕΚ Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΔΙΕΚ) – Επιδαύρου 2-4, Πάτρα – Κτίριο 

213,5 τ.μ. 

 

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 Δημόσιας Υγείας. Το νοσοκομείο διατηρεί το 

δικαίωμα να ζητήσει με σαφή αιτιολόγηση την τοποθέτηση επιπλέον σταθμών και παγίδων. Οι 

υπάρχοντες σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον είναι σε καλή κατάσταση. 

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 Δ.ΙΕΚ.: Μία (1) φορά ανά σαρανταπέντε (45) ημέρες, δηλαδή οκτώ (8) 

εφαρμογές κατ' έτος 

 

Ιπτάμενα ερπετά στον χώρο των Μαγειρείων ΓΝ Πατρών:  
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 Μία (1) φορά ανά τέσσερις μήνες, δηλαδή τρεις (3) φορές ετησίως αντικατάσταση 

των κολλωδών επιφανειών (με τροφικό προσελκυστικό), μετά από την εγκατάσταση των 

σχετικών συστημάτων από το νοσοκομείο.  

 

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 διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO 

14001:2004 (Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή 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 Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των 

Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της 
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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.  

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι να καταθέσουν τις άδειες των σκευασμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας τους κλπ. Για την αποφυγή ανθεκτικότητας των 

τρωκτικών-εντόμων στα συνήθη σκευάσματα να προτείνεται η εναλλαγή αυτών ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 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 παγίδων σε 

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 λίστα του αριθμού και του είδους των παγίδων 

και σταθμών (ανά κτίριο). 

  

Γ. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  

Για την αποτελεσματική απεντόμωση να εφαρμοστεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών το 

οποίο να περιλαμβάνει κατασταλτικούς τρόπους, όπως την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης, 

τον υπολειμματικό ψεκασμό και την χρήση τροφοελκυστικών δολωμάτων. Συγκεκριμένα: 

 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 υποψηφίου.  

 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. 
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 Η εφαρμογή της μεθόδου του υπολειμματικού ψεκασμού να γίνεται σε φρεάτια, υπόγεια, 

αποχετεύσεις, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια, κανάλια εγκαταστάσεων, 

κοινόχρηστες τουαλέτες, WC ασθενών (εν κενώ), περιμετρικά των κτιρίων, χώρους 

συγκέντρωσης απορριμμάτων κλπ χώρους. Να γίνεται ειδική επισήμανση για την 

καταλληλότητα του χώρου για χρήση μετά την εφαρμογή με αυτοκόλλητες ταμπέλες. 

 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.  

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Στο τμήμα των Μαγειρείων του νοσοκομείου που στεγάζεται στο Κεντρικό Κτίριο θα 

εγκατασταθεί από το νοσοκομείο σύστημα παγίδων ιπτάμενων εντόμων αποτελούμενο 

από δύο (2) τεμάχια. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από την εγκατάσταση του 

συστήματος 3 φόρες ετησίως να προβαίνει σε αντικατάσταση των κολλωδών επιφανειών 

(με τροφικό προσελκυστικό). Η εφαρμογή αυτή θα γίνεται με επιβάρυνση του αναδόχου. 

 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. 

 Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στο δίκτυο των παγίδων σύλληψης ερπόντων 

εντόμων θα παρουσιάζονται κάθε μήνα στις εκθέσεις πεπραγμένων. 

 

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 
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  Η εφαρμογή της μυοκτονίας να γίνεται με τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων, εντός 

δολωματικών σταθμών. 

 H μυοκτονία περιλαμβάνει την καταπολέμηση και των τριών ειδών τρωκτικών: 

 Μus Musculus (οικιακό ποντίκι) 

 Rattus Norvoepicus (αρουραίος) 

 Rattus Rattus (αρουραίος) 

 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 θα πρέπει να αναφέρονται στη τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Οι 

υπάρχοντες σταθμοί μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον κριθούν λειτουργικοί. 

 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. 

 Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν και θα επισημανθούν σε κατόψεις, κατά 

κτηριακή μονάδα και θα παραδοθούν στον υπεύθυνο παρακολούθησης του έργου( 

Eπόπτρια Δημόσιας Υγείας ). Να τοποθετηθεί καρτελάκι πλησίον του σταθμού σε εμφανές 

σημείο το οποίο να αναγράφει τον αριθμό δόλωσης.  

 Όλοι οι σταθμοί που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κλειστού τύπου, ασφαλείας, σε 

μόνιμες, σταθερές θέσεις και σε σημεία που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο 

προσωπικό και στους ασθενείς-επισκέπτες. Ο χειρισμός τους να είναι εφικτός μόνο με το 

εδικό κλειδί που διαθέτουν επιτρέποντας το άνοιγμά τους μόνο από το εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό. 

 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. 

 Στον εξωτερικό χώρο να φέρουν ένδειξη “ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ”, σε ειδικές συσκευές 

που θα τα καθιστούν απρόσιτα σε ανθρώπινο χέρι. 

 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 

υγειονομικός κίνδυνός και να ελέγχεται η υγειονομική πορεία ανά χώρο εφαρμογής και 

να καταγράφεται το ποσοστό κατανάλωσης του τρωκτικοκτόνου ανά θέση δόλωσης. 

 Όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των ανωτέρω δολωμάτων να γίνεται εφαρμογή 

κολλητικών και οικολογικών παγίδων. Στην περίπτωση ενεργούς προσβολής σε 
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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. 

 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 Δημόσιας Υγείας. Να προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα 

στοιχεία των νέων σκευασμάτων. 

 Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αν κρίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σκόπιμο 

να ζητήσει από τον Ανάδοχο, τα διαλύματα να ετοιμάζονται παρουσία του εκπροσώπου 

της επιτροπής παρακολούθησης, όποτε και θα αποσφραγίζονται οι συσκευασίες. Επίσης, 

το νοσοκομείο δύναται να κάνει δειγματοληψία και να στείλει προς ανάλυση τα 

σκευάσματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για επιβεβαίωσης της σύστασης και της 

αραίωσής τους. 

 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 
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κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα πρέπει να είναι άψογο από πλευράς 

συμπεριφοράς σε κάθε παραβρισκόμενο 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 Δημόσιας Υγείας και την Δ/νση του 

Νοσοκομείου.  

 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 24% 

 

 


