
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Να έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  τροφίμων.  Να  κατατεθεί  επικυρωμένο
αντίγραφο.

2. Να διαθέτει  Πιστοποιητικό Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας τύπου  ISO για την

παροχή  υπηρεσιών  ελέγχου  παρασίτων  (τρωκτικών  και  εντόμων).  Να  κατατεθεί
επικυρωμένο αντίγραφο.

3. Αποδεδειγμένη  εμπειρία  επιτυχούς  εκτέλεσης  αναλόγων  έργων  καταπολέμησης

παρασίτων σε νοσοκομεία. Να κατατεθούν σχετικά πιστοποιητικά επικυρωμένα.
4. Να  διαθέτει  εξοπλισμό  ικανό  για  την  αποτελεσματική  εφαρμογή  του  έργου.  Να

κατατεθεί σχετική κατάσταση.     
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει λεπτομερή και σαφή τεχνική προσφορά για

τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τα μέτρα ασφαλείας που θα ληφθούν.
6.  O ανάδοχος υποχρεούται  να  παρέχει  υπηρεσίες καταπολέμησης των τρωκτικών,

ερπετών, πτηνών και εντόμων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου (κεντρικό
κτίριο και παράρτημα Σεβαστουπόλεως), σύμφωνα με τους νόμους και τις κείμενες
διατάξεις, τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του.

7. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για την

επίλυση  οποιουδήποτε  έκτακτου  προβλήματος  παρασίτων  προκύπτει  εντός  24
ωρών.

8. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άδειες των οποίων θα καταθέσει στο
Νοσοκομείο.

9. Ο ανάδοχος  υποχρεούται   να  παραδίνει  μηνιαίες  εκθέσεις  πεπραγμένων  που θα

περιέχουν: 

- φύλλο  δεδομένων  ασφάλειας  (MSDS)  και  άδειες  χρησιμοποιημένων
σκευασμάτων  

- τις πραγματοποιηθείσες εργασίες

- τα  πρωτόκολλα  παρακολούθησης  δολωματικών σταθμών και  παγίδων
σύλληψης παρασίτων

- τις  κατόψεις  των δικτύων παρακολούθησης με χρωματική επισήμανση
των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο.

Οι  κατόψεις  του  δικτύου  παρακολούθησης,  οι  εκθέσεις  πεπραγμένων,  τα  αρχεία
παρακολούθησης  των  σταθμών  μυοκτονίας  και  εντομοκτονίας,  οι  άδειες
σκευασμάτων,  τα πιστοποιητικά εφαρμογών και  τα όποια σχόλια ή υποδείξεις,  θα
συμπεριλαμβάνονται στο «Φάκελο Ελέγχου Παρασίτων» την ευθύνη ενημέρωσης του
οποίου θα έχει ο ανάδοχος κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που
θέτει ο ΕΦΕΤ.

10. Όλες  οι  εφαρμογές  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται  υπό  την  επίβλεψη

έμπειρων στο αντικείμενο επιστημόνων, οι οποίοι θα υπογράφουν και τα εκδιδόμενα
πιστοποιητικά.

11. Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια

και διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη



νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Νοσοκομείου.
12. Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες

χημικών προϊόντων, αμοιβές προσωπικού συνεργείων. Το προσωπικό του αναδόχου
ουδεμία  σχέση  έχει  με  το  Νοσοκομείο.  Ο  ανάδοχος  ευθύνεται  αστικά,  ποινικά,
κοινωνικά για όλο το προσωπικό του.

13. Κατά  τη  διάρκεια  των  εφαρμογών  δεν  επιτρέπεται  να  παρεμποδίζεται  η

εργασία  του  προσωπικού  του  Νοσοκομείου  από  τα  συνεργεία  του  αναδόχου.  Οι
εφαρμογές δεν πρέπει να προκαλούν δυσοσμία στους χώρους του Νοσοκομείου, να
εκθέτουν  σε  κίνδυνο  την  υγεία  των  ασθενών  και  όλων  των  εργαζομένων  και  να
προκαλούν ζημιά στα τρόφιμα.

14. Η  κάθε  επέμβαση  –  εφαρμογή  πρέπει  να  γίνεται  από  έμπειρο  τεχνικό

προσωπικό  και  κατόπιν  να  χορηγείται  βεβαίωση  εργασιών  στην  οποία  θα
αναγράφονται οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν και τα αντίδοτά τους.

15. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέτει γραπτώς τις προτάσεις του σχετικά με τη

διαπίστωση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας
του.

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β1. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

1. Ο  ανάδοχος  του  έργου  θα  πρέπει  να  τοποθετήσει  και  να  συντηρεί  δίκτυο

δολωματικών σταθμών μυοκτονίας, ικανό για την αποτελεσματική προστασία του
Νοσοκομείου.  Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  παρακολουθεί  ή  να  αντικαθιστά  τους
δολωματικούς  σταθμούς  και  να  επεμβαίνει  με  σκοπό  την  προστασία  των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του κτιρίου. 

2. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του

έργου θα πρέπει να είναι συμπαγή και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση (να μην έχουν παρενέργειες στον
ανθρώπινο οργανισμό).

3. Τα  φάρμακα  που  θα  χρησιμοποιούνται  να  είναι  άοσμα  και  να  μην  αφήνουν

λεκέδες.

4. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων

σκευασμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων εντός και εκτός του

Νοσοκομείου  όπου  θα  δηλώνονται  αριθμημένες  οι  θέσεις  των  σταθμών
μυοκτονίας. Μετά τις εφαρμογές μυοκτονίας θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως
το Νοσοκομείο για τις παρατηρούμενες καταναλώσεις ανά δολωματικό σταθμό.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά διαστήματα το σύνολο των

φρεατίων του Νοσοκομείου.

7. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

εντός 24 ωρών.

8. Στον εσωτερικό χώρο τα δολώματα να φέρουν ένδειξη «προσοχή δηλητήριο» σε

ειδικές συσκευές που θα τα καθιστούν απρόσιτα σε ανθρώπινο χέρι.

9. Να γίνεται εφαρμογή κολλητικών και οικολογικών παγίδων όπου δεν είναι δυνατή

η χρησιμοποίηση άλλων δολωμάτων (π.χ. χειρουργεία, μαγειρεία).

10. Στον εξωτερικό χώρο να χρησιμοποιούνται ειδικά δολώματα για διάφορες

καιρικές συνθήκες με τις ίδιες δραστικές ουσίες, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται
και να ανανεώνονται.

11. Η μυοκτονία στον εσωτερικό χώρο να γίνεται σε χωριστούς και ασφαλείς



περιέκτες σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12. Επεμβάσεις: από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο δύο (2) το μήνα και

μία (1) το μήνα για τους υπόλοιπους.

Β2. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης

ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων.

2. Ο  έλεγχος  των  παγίδων  σύλληψης  ερπόντων  εντόμων  και  οι  ενδεδειγμένες

εφαρμογές καταστολής θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να αντιμετωπίσει και τις

όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, κλπ).

4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  εγγράφως  το  Νοσοκομείο  για  τις

εφαρμογές  που  διενεργεί  και  να  διατηρεί  αρχείο  των  παγίδων  σύλληψης
ερπόντων εντόμων. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες
κλήσεις (εντός 24 ωρών).

5. Σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  θα  πρέπει  να  πραγματοποιούνται  εφαρμογές

ψεκασμού  περιμετρικά  των  κτιρίων  και  σε  κρίσιμα  σημεία  του  περιβάλλοντα
χώρου, για την αντιμετώπιση ιπτάμενων εντόμων.

6. Κατσαρίδες  –  μυρμήγκια:  α)  Με  υπολειμματικούς  ψεκασμούς  σε  διάφορους

χώρους να χρησιμοποιούνται οι συνθετικές πηρεθρίνες, 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).

7. Τοποθέτηση  κολλητικών  οικολογικών  παγίδων  σε  ευαίσθητους  χώρους

(θαλάμους ασθενών).

8. Μύγες:  Εξωτερικά,  στο  χώρο  των  σκουπιδιών,  διασκορπισμός  ή  ψεκασμός

ανασταλτικού ρυθμιστή της ανάπτυξης ατελών σταδίων της μύγας με φάρμακα
υπολειμματικής διάρκειας.

9. Κουνούπια:  Καταπολέμηση των προνυμφών σε  συνδυασμό με  εναλλακτικούς

ψεκασμούς για την καταπολέμηση τέλειων εντόμων.

10. Ψεκασμός  σε  υδάτινες  επιφάνειες,  σε  κλειστά  υδάτινα  συστήματα,  σε

χώρους  συλλογής  απορριμμάτων,  σε  χώρους  πράσινου  και  εξωτερικά  –
περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων.

11. Μέλισσες: Καταπολέμηση και εξόντωση των μελισσών – σφηκών και των

φωλιών τους, εντός και εκτός Νοσοκομείου.

12. Διάφορα  έντομα:  Καταπολέμηση  των  νυμφών  και  εντόμων  που

εμφανίζονται στα δέντρα του Νοσοκομείου.

13. Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους

ασθενείς και εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
όπως ορίζεται από τον 721/77 Νόμο.

14. Επεμβάσεις: από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο δύο (2) το μήνα και

μία (1) το μήνα για τους υπόλοιπους.

Β3. ΠΤΗΝΟΑΠΩΘΗΣΗ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει προγράμματα απώθησης πτηνών όταν
υπάρχει  πρόβλημα με  τρόπους που να  μην προκαλούν βλάβη στο  οικοσύστημα,  τις
εγκαταστάσεις  και  την  αισθητική  του  Νοσοκομείου.  Για  το  σκοπό  αυτό  προτείνεται  η
χρήση μηχανικών μέσων.


