
                                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

«Οι  συµµετέχοντες  πρέπει  να  ε ίνα ι  πρόσωπα  που  δραστηριοποιούνται  στον  
τοµέα  αυτό  και  καλύπτουν  τους  παρακάτω  όρους :  

1.  ∆ιαθέτουν  άδεια  καταπολέµησης  εντόµων  και  τρωκτ ικών  σε  
κατοικηµένους  χώρους ,  εγκεκριµένη  από  το  Υπουργε ίο  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  & Τροφίµων ,  την  οποία  θα  επισυνάψει  σε  επικυρωµένα  
φωτοαντ ίγραφα .  

2.  ∆ιαθέτουν  πιστοποιητ ικό  ∆ιασφάλισης  ποιότητας  ΙSO γ ια  παροχή  
υπηρεσιών  ελέγχου  παρασίτων ,  επικυρωµένο  αντ ίγραφο  του  οποίου  
θα  πρέπει  να  επισυναφθεί  µαζ ί  µε  την  κατάθεση  της  προσφοράς .  

3.  ∆ιαθέτουν  πιστοποιητ ικό  εγγραφής  στο  οικε ίο  Επαγγελµατικό  
Επιµελητήριο .  

4.  Να  απασχολούν  µόνιµο  επιστηµονικό  προσωπικό  µε  εµπειρ ία  στο  
αντ ικε ίµενο .  

5.  ∆ιαθέτουν  ασφαλιστ ική  κάλυψη  έναντ ι  αστ ικής  ευθύνης  προς  τρίτους  
για  βλάβη  σε  πρόσωπα  ή  υλ ικά  που  µπορεί  να  επέλθε ι  κατά  τη  
διάρκε ια  ή  εξαιτ ίας  των  πραγµατοποιούµενων  εφαρµογών .  

6.  Να  αναλάβουν  να  εγκαταστήσουν  σύστηµα  ηλεκτρονικής  
παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  έργου  που  θα  πρέπει  να  
περιλαµβάνε ι  σήµανση  των  θέσεων  µε  barcode 

 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  -  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 
 

1.  Ο  ανάδοχος  του  έργου  υποχρεούται  να  αντ ιµετωπίσε ι  άµεσα  τα  
έρποντα  έντοµα  στ ις  κτιρ ιακές  εγκαταστάσεις  του  Νοσοκοµείου .  

2.  Να  εγκαταστήσει ,  εφ ’  όσον  χρε ιάζετα ι ,  δίκτυο  παγίδων  ερπόντων  
εντόµων  σε  κρίσιµα  σηµεία  των  κτ ιρ ιακών  εγκαταστάσεων .  

3.  Εκτός  από  τα  χηµικά  προϊόντα ,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  διαθέτε ι  
και  εναλλακτικές  µεθόδους  καταπολέµησης  (οικολογ ικές) .  

4.  Η  καταπολέµηση  ερπόντων  εντόµων  να  γ ίνε ι  µε  χρήση  ge l  στους  
χώρους  των  κτ ιρ ιακών  εγκαταστάσεων  και  να  πραγµατοποιε ί  έκτακτες  
εφαρµογές  όποτε  παρουσιαστε ί  ανάγκη ,  προκε ιµένου  να  ελεγχθεί  η  
όποια  προβολή  εντόµων .  

5.  Οι  ενδεδε ιγµένες  εφαρµογές  καταστολής  θα  πραγµατοποιούνται  ανά  
µήνα .    

6.  Ο  ανάδοχος  οφείλε ι  να  ανταποκρίνεται  άµεσα  σε  έκτακτες  κλήσεις  (  
εντός  24 ωρών) .  

7.  Σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  πρέπει  να  χρησιµοποιούνται  ψεκαστ ικές  
εφαρµογές   περιµετρικά  των  κτιρ ίων ,  στα  φρεάτια ,  υπόγε ια ,  στ ις  
αποχετεύσεις  και  γενικά  στα  κρίσιµα  σηµεία  του  Νοσοκοµείου  και  του  
Ξενώνα  Πυλαίας .  

8.  Ο  ψεκασµός  δεν  πρέπει  να  προκαλε ί  δυσοσµία  στους  χώρους  του  
Νοσοκοµείου  και  χηµική  µόλυνση  στα  τρόφιµα .  Επίσης  δεν  πρέπει  να  
εκτ ίθεται  σε  κ ίνδυνο  η  υγε ία  των  νοσηλευοµένων ,  των  εργαζοµένων ,  
των  επισκεπτών .  

9.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αντ ιµετωπίσε ι  τ ις  όποιες  προσβολές  
άλλων  παρασίτων  (ψύλλοι ,  κοριο ί)  κατά  τη  διάρκεια  της  σύµβασης .  

10.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενηµερώνει  εγγράφως  το  Νοσοκοµείο  για  
τ ις  εφαρµογές  που  διενεργε ί  και  να  διατηρε ί  αρχείο  ελέγχου  
εντοµοκτονίας .  

11.  Οι  δραστ ικές  ουσίες  που  θα  χρησιµοποιηθούν  να  ε ίνα ι  φιλ ικές  προς  
τους  ασθενε ίς  και  εγκεκριµένες  από  το  Υπουργε ίο  Αγροτικής  
Ανάπτυξης  και  Τροφίµων ,  όπως  ορίζεται  από  τον  721/77 Νόµο  και  
σύµφωνα  µε  το  υπ ’  αρ .  πρωτ .  102425/15-07-99 έγγραφο .  
 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  



 
1.  Ο  ανάδοχος  του  έργου  θα  πρέπει  να  συντηρε ί  δίκτυο  δολωµατικών  

σταθµών  µυοκτονίας  ικανό  για  την  αποτελεσµατ ική  προστασία  του  
Νοσοκοµείου  και  του  Ξενώνα  Πυλαίας .  Ο  ανάδοχος  οφείλε ι  να  
παρακολουθε ί  ή  να  αντικαθιστά  τους  δολωµατ ικούς  σταθµούς  και  να  
επεµβαίνε ι  µε  σκοπό  την  προστασία  των  εσωτερικών  και  εξωτερικών  
χώρων  του  κτ ιρ ίου .  Το  κόστος  γ ια  χρησιµοποίηση  επιπλέον  
δολωµατ ικών  σταθµών  ( ιδ ίων  προδιαγραφών  µε  αυτούς  που  ήδη  
υπάρχουν)  θα  επιβαρύνε ι  την  Εταιρε ία  που  θα  αναλάβει  το  έργο .  

2.  Τα   τρωκτ ικοκτόνα  σκευάσµατα  που  θα  χρησιµοποιηθούν  κατά  την  
διάρκε ια  του  έργου  θα  πρέπει  να  ε ίνα ι  συµπαγή  και  εγκεκριµένα  από  
το  υπουργείο  Αγροτ ικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίµων  γ ια  ανάλογη  
χρήση .  

3.  Ο  έλεγχος  των  δολωµατ ικών  σταθµών  και  η  αντ ικατάσταση  των  
τρωκτ ικοκτόνων   σκευασµάτων  θα  πρέπει  να  πραγµατοποιε ίται  κατ ’  
ελάχ ιστον  µια  φορά  το  µήνα .  

4.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραδώσει  κάτοψη  των  χώρων  εντός  
και  εκτός  του  Νοσοκοµείου  και  του  Ξενώνα  Πυλαίας ,  όπου  θα  
δηλώνονται  αριθµηµένες  οι  θέσεις  των  σταθµών  µυοκτονίας .  Μετά  
τ ις  εφαρµογές  µυοκτονίας  θα  πρέπει  να  ενηµερώνει  εγγράφως  το  
Νοσοκοµείο  για  τ ις  παρατηρούµενες  καταναλώσεις  ανά  δολωµατ ικό  
σταθµό .  

5.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρακολουθε ί  σε  τακτά  διαστήµατα  το  
σύνολο  των  φρεατ ίων  του  Νοσοκοµείου  και  του  Ξενώνα  Πυλαίας .  

6.  Ο  ανάδοχος  οφείλε ι  να  ανταποκρίνεται  έγκαιρα  σε  περίπτωση  
έκτακτης  ανάγκης  εντός  24 ωρών .  

7.  Στον  εσωτερικό  χώρο  τα  δολώµατα  να  φέρουν  ένδε ιξη  « προσοχή  
δηλητήριο» σε  ε ιδικές  συσκευές  που  θα  τα  καθιστούν  απρόσιτα  σε  
ανθρώπινο  χέρι .  

8.  Εφαρµογή  κολλητ ικών  και  οικολογικών  παγίδων  γ ια  όπου  δεν  ε ίναι  
δυνατή  η  χρησιµοποίηση  άλλων  δολωµάτων  (πχ .  χε ιρουργε ίο ,  
µαγε ιρε ία) .  

9.  Στον   εξωτερικό   χώρο  να  χρησιµοποιούνται  ειδ ικά  δολώµατα  για  
καιρ ικές  συνθήκες  διάφορες  µε  τ ις  ίδ ιες  δραστ ικές  ουσίες ,  οι  οποίες  
πρέπει  να  ελέγχονται  και  να  ανανεώνονται .  

10.  Η  µυοκτονία  στον  εσωτερικό  χώρο  να  γ ίνετα ι  σε  χωριστούς  και  
ασφαλε ίς  περιέκτες  σύµφωνα  µε  τ ις  οδηγίες  της  ΕΕ .  

  
    ΦΑΡΜΑΚΑ    
 
Τα  φάρµακα  που  θα  χρησιµοποιηθούν  γ ια  την  απεντόµωση  και  την  µυοκτονία  
θα  πρέπει :  
 

1.  Να  είνα ι  σύµφωνα  µε  την  2375/20-03-92 εγκύκλ ιο  του  Υπουργε ίου  
Γεωργίας  και  να  γ ίνετα ι  συνδυασµός  αυτών  και  εναλλαγή  .  

2.  Να  έχουν  κατατεθε ί  οι  άδειες  του  Νοσοκοµείου .  
3.  Να  έχουν  χρησιµοποιηθε ί  διεθνώς  και  από  την  ΠΟΥ .  
4.  Να  ε ίνα ι  άοσµα ,  ατοξ ικά  και  εντελώς  ακ ίνδυνα  για  τους  εργαζόµενους  

στο  Νοσοκοµείο ,  τους  ασθενε ίς  και  τους  επισκέπτες .  
5.  Τα  προϊόντα  εφαρµογής  θα  πρέπει  να  µην  ε ίναι  βλαπτ ικά  στα  τρόφιµα ,  

στα  σκεύη  καθώς  επίσης  και  στον  πάσης  φύσεως  ιατροτεχνολογικό    
εξοπλισµό .  Τα  µέσα  εφαρµογής  να  µην  λειτουργούν  µε  έκλυση  
θερµότητας  ή  εκποµπή  βλαβερής  γ ια  την  υγεία  ακτινοβολ ίας ,  γ ια  την  
αποφυγή  κ ινδύνων  έκρηξης ,  πυρκαγιάς ,  ατυχηµάτων .  

6.  Να  ε ίνα ι  αποτελεσµατ ικά  και  να  µην  λερώνουν  τους  το ίχους .  
7.  Να  αναφέρονται  ρητά  τα  ονόµατα  των  σκευασµάτων  και  σε  περίπτωση  

αλλαγής  τους  να  ενηµερώνεται  η  Επιτροπή   Νοσοκοµειακών  
Λοιµώξεων  (ΕΝΛ)  και  να  προσκοµίζονται  από  τον  ανάδοχο  τα  στοιχεία  
των  νέων  σκευασµάτων  



8.  Να  χρησιµοποιε ίται  διαφορετ ικό  φάρµακο  για  τα  Νοσηλευτ ικά  Τµήµατα  
και  διαφορετ ικό  γ ια  χώρους  που  οι  υπάρχουσες  συνθήκες  ε ίναι  
κατάλληλες  γ ια  τη  διαβίωση  και  τον  πολλαπλασιασµό  των  εντόµων  (  
κατσαρίδες ,  κουνούπια ,  µύγες ,  µυρµήγκ ια ,  κοριο ί ,  ψύλλοι) .  Τέτοιο ι  
χώροι  ε ίνα ι  τα  υπόγεια ,  οι  αποχετεύσεις ,  τα  κεντρικά  φρεάτ ια  κλπ  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  
 

1.  Ο  ανάδοχος  ε ίνα ι  υποχρεωµένος  να  εφαρµόζει  τ ις  παραπάνω  εργασίες  
είτε  προληπτ ικά  ε ίτε  κατασταλτ ικά ,  σε  όλους  τους  εξωτερικούς  και  
εσωτερικούς  χώρους  του  Νοσοκοµείου ,  ανάλογα  µε  τ ις  ανάγκες  του  
χώρου  και  την  εποχή ,  αλλά  και  σε  κάθε  περίπτωση  έκτακτης  ανάγκης  (  
ανάλογα  µε  την  κρίση  της  αρµόδιας  αρχής  του  Νοσοκοµείου-  ΕΝΛ ,  
Προϊστάµενοι  Τµηµάτων) .    

 
2.  Όλες  οι  εφαρµογές  θα  πρέπει  να  πραγµατοποιούνται  υπό  την  

επίβλεψη  έµπειρου  στο  αντ ικε ίµενο  επιστήµονα ,  ο  οποίος  θα  
υπογράφει  και  τα  εκδιδόµενα  πιστοποιητ ικά .  

 


