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 ΠΡΟΚΛΗΗ σπ΄αριθ.2/2023 

Εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηην εηήζια προμήθεια ηης σπηρεζίας Απενηόμφζης - 

Μσοκηονίας ηοσ Νοζοκομείοσ  

 

ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3868/2010 

4. Σελ αξηζκ.3/193/04-01-2023 Απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε 

επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

ηεο εηήζηαο ππεξεζίαο Απεληφκσζεο - Μπνθηνλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

5. Σελ αξηζ. 19/477/11-01-2023 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: Έγθξηζε 1) αλαγθαηφηεηαο-

ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.300,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο Απεληφκσζεο - Μπνθηνλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Γεπηέξα 23-01-2023 θαη ψξα 14:00κ.κ. πξνζθνξά 

γηα ηελ εηήζηα  πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο Απεληφκσζεο - Μπνθηνλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 1.854,84€ άλεπ ΦΠΑ. 

 

      Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο κε αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη ζα έρεη δηάξθεηα έλα έηνο. 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ Σξίηε 24-01-2023 θαη ψξα  

10:00π.κ.   

         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη λα κελ ππάξρεη γηα 

ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΑΣΡΩΝ 

‘Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο’ 



1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ 

ηα αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 

ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 

θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 

Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 

(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 

2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 

(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 

ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 

Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 

θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 



γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ζαο λα καο 

πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη Τπεχζπλε Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα δηθαηνινγεηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά απαηηνχληαη απφ απηέο: 

«ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

«ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ – ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ» 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει υπθρεςίεσ καταπολζμθςθσ εντόμων (πάςθσ 

φφςεωσ) υγειονομικισ ςθμαςίασ και τρωκτικϊν ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν τεχνικι προςφορά του. 

 

Ο ανάδοχοσ πρζπει να διαθζτει:  
 

1. Ο ανάδοχοσ πρζπει απαραίτθτα να ζχει άδεια εγκεκριμζνθ από το Υπουργείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ζχει κεςπιςτεί με τθν αρικμ.:152347/380 Υπουργικι Απόφαςθ ) τθν 

οποία κα επιςυνάψει ςε επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο. 

 

2. Να διακζτει πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο το οποίο κα επιςυνάψει ςε 
επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο. 
 

3. Να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001, για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ελζγχου παραςίτων και πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ 
πρότυπο ISO 14001, τα οποία κα πρζπει να επιςυναφκοφν ςε επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα μαηί με τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ. 

 



4. Να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν εργαςία. ( ΕΛΟΤ 1801 / 
OHSAS 18001 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΑΣΙΑ) το οποίο κα επιςυνάψει ςε επικυρωμζνο 
φωτοαντίγραφο. 
 

5. Αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ προσ τρίτουσ για βλάβθ ςε πρόςωπα ι υλικά που μπορεί να 
επζλκει κατά τθ διάρκεια ι εξαιτίασ των  πραγματοποιοφμενων εφαρμογϊν.  

 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πιςτοποιιςει τθν προθγοφμενθ εμπειρία του και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ 
εκτζλεςθσ των ςυγκεκριμζνων ζργων ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ ι Νοςοκομειακοφσ χϊρουσ θ και ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ. Η πιςτοποίθςθ κα γίνει βάςθ εγγράφων που ζχουν ιδθ παραδοκεί ςτα ςυνεργαηόμενα 
Νοςοκομεία ι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ τα τελευταία δφο ζτθ και ςυγκεκριμζνα: 

 Κάτοψθ του δικτφου μυοκτονίασ 

 Εκκζςεισ πεπραγμζνων 

 Ριςτοποιθτικά επιςκζψεων 

 Βεβαίωςθ καλισ ςυνεργαςίασ των ςυνεργαηομζνων υπθρεςιϊν 
 

7. Αναλυτικι αναφορά ςτθν μζκοδο που κα χρθςιμοποιθκεί. Οι εφαρμογζσ να γίνονται με μζκοδο που κα 
είναι εγκεκριμζνθ από αρμόδιο επιςτθμονικό ι κρατικό φορζα, Ελλθνικό ι Ευρωπαϊκό, και να είναι 
αςφαλείσ για τουσ αςκενείσ, το προςωπικό και τουσ επιςκζπτεσ. Οι εφαρμογζσ να γίνονται με μεκόδουσ 
ςφγχρονεσ και απλοποιθμζνεσ, να μθν διαταράςςεται θ ςχζςθ υγραςίασ- κερμοκραςίασ και να μθν υπάρχει 
φκορά ι ηθμιά μθχανθμάτων ι εγκαταςτάςεων. 

 

8. Βεβαίωςθ από Διεκνείσ Οργανιςμοφσ τθσ αςφάλειασ και τθσ μθ τοξικότθτασ των προϊόντων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν, ζναντι των εργαηομζνων και των αςκενϊν και γενικά των διερχομζνων από το χϊρο του 
Νοςοκομείου. Τα χθμικά προϊόντα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το Υπουργείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. Να αναγράφεται πάνω ςε αυτά θ ακριβι ονομαςία τουσ, να είναι 
ςφραγιςμζνα και να ζχουν χαμθλά επίπεδα τοξικότθτασ. Μεταξφ των εγκεκριμζνων από το Υπουργείο 
ςκευαςμάτων κα πρζπει να χρθςιμοποιθκεί εκείνο με τθν μακρφτερθ χρονικά υπολειπόμενθ δράςθ και να 
προςδιοριςτοφν ςτισ προςφορζσ θ χθμικι ςφνκεςθ των προϊόντων, θ πυκνότθτα ςτο διάλυμα, το 
χρθςιμοποιοφμενο διαλυτικό (εφόςον χρθςιμοποιείται) οι οδθγίεσ χριςθσ και τα αντίδοτά τουσ κακϊσ και 
ο εξοπλιςμόσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί. Τα ζντυπα με τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ των ςκευαςμάτων 
κα ςυμπεριλαμβάνονται ςτο φάκελο ελζγχου παραςίτων του Νοςοκομείου. 

 

9. Να μπορεί να πιςτοποιιςει επιτυχι εκτζλεςθ ανάλογων ζργων καταπολζμθςθσ εντόμων (πάςθσ φφςεωσ) 
υγειονομικισ ςθμαςίασ και τρωκτικϊν ςε δφο (2) τουλάχιςτον νοςοκομεία του Ε.Σ.Υ.  

 

10. Να κατατεκεί κάκε πρόςκετο ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ (εμπειρία, επιςτθμονικι 
επάρκεια, επιχειρθςιακι επάρκεια). 

 

11. Να κατατεκοφν με τθν τεχνικι προςφορά, επικυρωμζνα αντίγραφα των ανωτζρω προαπαιτοφμενων 
ςτοιχείων.  

 
Η μη κατάθεςη των ανωτζρω αποδεικτικϊν ςυνεπάγεται αυτόματα και την απόρριψη τησ προςφοράσ. 

 

 

 

 



Για την εφαρμογή των ςκευαςμάτων πρζπει να πληροφνται τα παρακάτω : 
 

1. Ο ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί χθμικά ςκευάςματα εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων για τθν καταπολζμθςθ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ κατά τα οριηόμενα ςτο 
Ρ.Δ.205/2001 (άοςμα και ατοξικά), το κόςτοσ των οποίων βαρφνει τον ανάδοχο. Τισ εγκρίςεισ και τα δελτία 
δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) αυτϊν, μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, οφείλει να κατακζςει ςτο 
Νοςοκομείο.  

2. Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του να περιγράφει τον εξοπλιςμό και τα ςκευάςματα που κα 
χρθςιμοποιιςει, τον τρόπο χριςθσ τουσ, τθν δραςτικότθτα τουσ, αντίδοτα κτλ. 
 

3. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει όςα ιδιαίτερα μζτρα προφφλαξθσ ζχουν κακοριςτεί με τθν 
ζγκριςθ κυκλοφορίασ αυτϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αποτελεςματικι καταπολζμθςθ χωρίσ κινδφνουσ για 
τθν δθμόςια υγεία και το οικοςφςτθμα. 
 

4. Το προςωπικό που κα διενεργεί τουσ ψεκαςμοφσ, κακϊσ και τισ εφαρμογζσ μυοκτονίασ, κα πρζπει να είναι 
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο και να λαμβάνει όλα τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ (γάντια, γυαλιά αςφαλείασ, 
μάςκα, μπότεσ και ςκοφφο), που προβλζπονται κατά τθν εργαςία. Θα πρζπει επίςθσ να φζρει μαηί του 
κιβϊτιο Αϋ Βοθκειϊν με τα αντίδοτα ςκευάςματα. 

 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τον κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε ψεκαςτικά και λοιπά μζςα για τθν καλι 
εφαρμογι τθσ καταπολζμθςθσ. Πλοσ ο εξοπλιςμόσ και τα χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα και υλικά 
επιβαρφνουν τον ανάδοχο.  
 

6. Οι δολωματικοί ςτακμοί, οι μθχανικζσ παγίδεσ ςφλλθψθσ τρωκτικϊν, οι λαμπτιρεσ των  θλεκτρικϊν 
ςυςκευϊν παγίδευςθσ εντόμων και οι κολλϊδεισ επιφάνειεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν επιβαρφνουν τον 
ανάδοχο. 
 

7. Πλεσ οι δράςεισ κα πρζπει να γίνονται με τθν αποτελεςματικότθτα, αςφάλεια και διακριτικότθτα που 
απαιτείται, όπωσ ορίηουν οι διεκνείσ προδιαγραφζσ, θ κείμενθ νομοκεςία και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ 
του Νοςοκομείου. Οι εφαρμογζσ κα γίνονται με ευκφνθ τθσ εταιρείασ και κα λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα αυτοπροςταςίασ, πρόλθψθσ και υγιεινισ, κακϊσ και μζτρα προςταςίασ των 
νοςθλευόμενων, των εργαηομζνων και των επιςκεπτϊν. Ουδεμία ευκφνθ φζρει το Νοςοκομείο εξαιτίασ 
πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ εταιρείασ. 
 

8. Ο ανάδοχοσ πρζπει να ανταποκρίνεται άμεςα ςε κάκε κλιςθ του Νοςοκομείου για τθν επίλυςθ του όποιου 
ζκτακτου προβλιματοσ εντόμων (πάςθσ φφςεωσ) υγειονομικισ ςθμαςίασ και τρωκτικϊν προκφπτει. Η 
εταιρεία με υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 δεςμεφεται ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ εντόσ 12 – 24 ωρϊν ςε 
κάκε κλιςθ από τθν πλευρά του Νοςοκομείου για επίλυςθ εκτάκτων προβλθμάτων. Οι ζκτακτεσ επιςκζψεισ 
που πικανόν να απαιτθκοφν για τθν επιτυχι διεξαγωγι του ζργου κα πραγματοποιοφνται χωρίσ οικονομικι 
επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. 
 

9. Εάν μετά τθν εφαρμογι Απεντόμωςθσ-Μυοκτονίασ ςυνεχίηεται θ κακθμερινι επανεμφάνιςθ παραςίτων 
εντόμων, τρωκτικϊν κ.τ.λ. ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, χωρίσ άλλθ αμοιβι, να επαναλάβει τθ χριςθ 
των μεκόδων προκειμζνου να εξαφανιςτοφν όλα τα ζντομα και τρωκτικά, με δυνατότθτα αλλαγισ των 
εφαρμογϊν του. Εάν παρόλα αυτά ςυνεχίηεται το πρόβλθμα τότε ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά 
υπεφκυνοσ και δε δικαιοφται καμία αμοιβι, με ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ. 
 

10. Κατά τθν διάρκεια των εφαρμογϊν δεν επιτρζπεται να παρεμποδίηεται θ εργαςία του προςωπικοφ του 
Νοςοκομείου από τα ςυνεργεία του αναδόχου. Οι εφαρμογζσ δεν πρζπει να προκαλοφν δυςοςμία ςτουσ 



χϊρουσ του Νοςοκομείου, να εκτίκεται ςε κίνδυνο θ υγεία των αςκενϊν και όλων των εργαηομζνων και να 
προκαλεί ηθμιά ςτα τρόφιμα. 
 

11. Πλεσ οι δράςεισ πρζπει να γίνονται όπωσ απαιτείται από τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ, τθν κείμενθ νομοκεςία 
και τισ υποδείξεισ του Νοςοκομείου. 
 

12. Να παραδίδει μθνιαίεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων, πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ δολωματικϊν ςτακμϊν και 
παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων, κακϊσ και κατόψεισ του δικτφου παρακολοφκθςθσ με επιςιμανςθ 
των κζςεων προςβολισ ανά ζλεγχο. 
 

13. Το προςωπικό του αναδόχου ουδεμία  ςχζςθ ζχει με το Νοςοκομείο. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται αςτικά, 
ποινικά, κοινωνικά για το προςωπικό του. 
 

14. Ο ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει ΟΛΟΥΣ τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. 
 

15. Η αποτελεςματικι καταπολζμθςθ των εντόμων απαιτεί ςυχνι εναλλαγι φαρμάκων, ϊςτε να μθν υπάρχει 
εκιςμόσ των εντόμων ςτα ςκευάςματα που χρθςιμοποιοφνται.  
 

16. Ο ανάδοχοσ δφναται να κατακζτει γραπτζσ προτάςεισ ςχετικά με τθν διαπίςτωςθ προβλθμάτων που 
δυςχεραίνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ του. 
 

17. Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου και τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν 
Λοιμϊξεων.  
 

 

2.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να κατακζςουν λεπτομερι και ςαφι τεχνικι προςφορά για τον τρόπο εκτζλεςθσ 

του ζργου και τα μζτρα αςφαλείασ που κα ακολουκιςουν. Η τεχνικι προςφορά κα αξιολογθκεί για τον τρόπο 

εφαρμογισ του ζργου. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ διατιρθςθσ των χϊρων του Νοςοκομείου ελευκζρων εντόμων και τρωκτικϊν. 

 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει, εφόςον χρειάηεται, δίκτυο δολωματικϊν ςτακμϊν μυοκτονίασ, 
ικανό για τθν αποτελεςματικι προςταςία του Νοςοκομείου. Το είδοσ των δολωματικϊν ςτακμϊν και οι 
ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά   
 του υποψθφίου. 
 

2. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να ςυντθρεί το δίκτυο δολωματικϊν ςτακμϊν μυοκτονίασ. Οφείλει να 
παρακολουκεί και να αντικακιςτά τουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ (εφόςον υποςτοφν φκορζσ), με δικζσ του 
δαπάνεσ. 

 



3. Τα τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν διάρκεια του ζργου κα πρζπει να είναι 
ςυμπαγή, ϊςτε να επιτρζπουν τθν εκτίμθςθ τθσ όποιασ κατανάλωςθσ από τρωκτικά και να αποφεφγεται θ 
διαςπορά τουσ. Ρρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

 

4. Τα τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα να προκαλοφν τθν μουμιοποίθςθ των τρωκτικϊν, ϊςτε να αποφεφγονται οι 
δυςοςμίεσ ςτο χϊρο. 

 

5. Ο ζλεγχοσ των δολωματικϊν ςτακμϊν και θ αντικατάςταςθ των τρωκτικοκτόνων ςκευαςμάτων από τον 
ανάδοχο κα πραγματοποιείται τουλάχιςτον μια φορά τον μήνα. 

 

6. Στουσ χϊρουσ τροφίμων κα γίνεται ζλεγχοσ τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν με τθν χριςθ   μθχανικϊν παγίδων 
ςφλλθψθσ τρωκτικϊν και τθν χριςθ κολλωδϊν επιφανειϊν εντόσ αυτϊν.   

 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει κάτοψθ των χϊρων του Νοςοκομείου, όπου κα δθλϊνονται 
αρικμθμζνεσ οι κζςεισ των ςτακμϊν μυοκτονίασ. Μετά τισ εφαρμογζσ μυοκτονίασ κα πρζπει να ενθμερϊνει 
εγγράφωσ το Νοςοκομείο για τισ παρατθροφμενεσ καταναλϊςεισ ανά δολωματικό ςτακμό. 

 

ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ  

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντιμετωπίςει άμεςα τα ζρποντα ζντομα ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του 
Νοςοκομείου και να αναφζρει ςτθ τεχνικι προςφορά τον αρικμό και το είδοσ των εντομοκτόνων που κα 
χρθςιμοποιεί. 

 

2. Οφείλει να εγκαταςτιςει άμεςα δίκτυο παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων ςε κρίςιμα ςθμεία των 
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ςε αρικμό ικανό προκειμζνου να παρακολουκείται δυναμικά θ ζνταςθ και θ 
φφςθ του προβλιματοσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ παγίδεσ δεν κα εμπεριζχουν καμιά δραςτικι ουςία και κα είναι 
εντελϊσ ακίνδυνεσ για ανκρϊπουσ και το περιβάλλον. Ο αρικμόσ και το είδοσ κα πρζπει να αναφζρεται 
ςτθν τεχνικι προςφορά του υποψθφίου. 

 

3. Ο ζλεγχοσ των παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμζνεσ εφαρμογζσ κα 
πραγματοποιοφνται μια φορά τον μήνα τουλάχιςτον. 

 

4. Η καταπολζμθςθ ερπόντων εντόμων κα γίνεται με χριςθ γζλθσ ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ των κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων και κα πραγματοποιοφνται ζκτακτεσ εφαρμογζσ, όποτε παρουςιαςτεί ανάγκθ, προκειμζνου 
να ελεγχκεί θ όποια προςβολι εντόμων. 

 

5. Σε τακτά χρονικά διαςτιματα κα πρζπει να γίνονται ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ περιμετρικά των κτιρίων, ςτα 
φρεάτια, ςτισ αποχετεφςεισ, ςτα υπόγεια, ςτα μθχανοςτάςια, ςτισ τουαλζτεσ, ςτα κλιμακοςτάςια, ςτισ 
κφρεσ εξόδου και ειςόδου και γενικά ςτα κρίςιμα ςθμεία του χϊρου του Νοςοκομείου. 

 

6. Τα χθμικά ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τισ ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ κα είναι ςφραγιςμζνα και 
τα διαλφματα κα ετοιμάηονται ακριβϊσ πριν τθν εφαρμογι, παρουςία του υπευκφνου  παρακολοφκθςθσ 
εργαςιϊν από το νοςοκομείο. 

 

7. Ρροβλζπεται το άνοιγμα των φρεατίων και ο ψεκαςμόσ τουσ ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ προςβολι από 
τθν Periplanetta Americana. 

 



8. Εκτόσ από τα χθμικά προϊόντα, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει και εναλλακτικζσ μεκόδουσ 
καταπολζμθςθσ (οικολογικζσ). 

 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντιμετωπίηει όποιεσ προςβολζσ άλλων παραςίτων και εντόμων (ψφλλοι, 
κοριοί, μυρμήγκια, μφγεσ, ςφίγγεσ, κουνοφπια και ερπετά) κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
 

10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανταποκρίνεται άμεςα ςε ζκτακτεσ κλιςεισ εντόσ 24ϊρου. 
 

11. Στουσ χϊρουσ του Τμιματοσ Διατροφισ (μαγειρεία, τραπεηαρία προςωπικοφ, αποκικθ τροφίμων, 
αποδυτιρια προςωπικοφ κλπ), θ εντομοκτονία κα γίνεται προλθπτικά μία φορά τον μήνα τουλάχιςτον, ι 
και ςυχνότερα, εάν απαιτείται.  Στουσ χϊρουσ, όπου δεν μπορεί να γίνει ψεκαςμόσ, κα χρθςιμοποιείται 
κατςαριδοκτόνοσ γζλθ. Στο χρονικό αυτό διάςτθμα, εάν προκφψει οποιοδιποτε ζκτακτο πρόβλθμα, θ 
εταιρεία υποχρεοφται να επαναλαμβάνει τισ εργαςίεσ χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ από το 
νοςοκομείο. Σε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ εντομοκτονίασ κα παρευρίςκεται απαραίτθτα με το 
ςυνεργείο ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ και οι υπεφκυνοι παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν από το νοςοκομείο. Ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πραγματοποιεί τθν ςυντιρθςθ των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν παγίδευςθσ 
εντόμων των Μαγειρείων και τθσ Αποκικθσ Τροφίμων (αλλαγι ςτισ κολλϊδεισ επιφάνειεσ και ςτουσ 
λαμπτιρεσ) με δικά του ζξοδα. 
 

12. Η καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν κα γίνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηουν οι ςχετικζσ εγκφκλιοι του 
υπουργείου υγείασ για τα προγράμματα καταπολζμθςθσ των κουνουπιϊν (Εγκφκλιοσ Για/Γ.Ρ./οικ. 19586/7-
3-2018, ΑΔΑ: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝΕΛΕΓΧΟ ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ  

 
Κατά τουσ κρίςιμουσ μινεσ από Μάρτιο ζωσ Δεκζμβριο, κα εφαρμόηεται πρόγραμμα 

καταπολζμθςθσ των ιπτάμενων εντόμων (μυγϊν, κουνουπιϊν) με εφαρμογζσ που κα ζχουν ωσ ςκοπό τθν 
καταπολζμθςθ, αλλά και τον ζλεγχο του αρικμοφ τουσ.  

Ανά 20 θμζρεσ κα πραγματοποιείται ακμαιοκτονία με ειδικά εγκεκριμζνα εντομοκτόνα 
ςκευάςματα ςε περιφερειακι βλάςτθςθ, λιμνάηοντα νερά, παρκινγκ, κρίςιμα ςθμεία και προνυμφοκτονία 
με εγκεκριμζνα ςκευάςματα ςε λιμνάηοντα νερά και φρεάτια, κακϊσ και ςε ςθμεία που αποτελοφν πθγζσ  
αναπαραγωγισ  κουνουπιϊν. 
 
Σφνολο εφαρμογϊν εντομοκτονίασ: 18/ζτοσ 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτο Νοςοκομείο και να διατθρεί με δικι του ευκφνθ ενθμερωμζνο αρχείο 

για να μπορεί θ Διοίκθςθ, θ Νοςθλεφτρια Επιτιρθςθσ Λοιμϊξεων, θ  Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων, θ 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου και οποιοςδιποτε ελεγκτικόσ φορζασ, να πιςτοποιεί τισ ενζργειεσ που 

πραγματοποιοφνται.  

 

Το αρχείο αυτό κα περιζχει: 

1. Κάτοψθ χϊρων, όπου κα δθλϊνονται οι δολωματικοί ςτακμοί, οι μθχανικζσ παγίδεσ ςφλλθψθσ τρωκτικϊν  
και οι αρικμθμζνεσ παγίδεσ. 

2. Τα φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) και τισ άδειεσ των χρθςιμοποιοφμενων ςκευαςμάτων. 
3. Ενθμερωμζνο αρχείο κατάςταςθσ δολωματικϊν ςτακμϊν. 



4. Αρχεία ςυμβάντων, επιςκζψεων (προγραμματιςμζνεσ και ζκτακτεσ), εφαρμογϊν και ευρθμάτων δικτφου 
παρακολοφκθςθσ τρωκτικϊν και ερπόντων εντόμων. 

5. Ριςτοποιθτικά εφαρμογϊν. 
6. Ζκκεςθ μθνιαίασ επικεϊρθςθσ μετά από κάκε επίςκεψθ για ζλεγχο δολωματικϊν ςτακμϊν και 

εντομοπαγίδων. 
7. Ξεχωριςτι ζκκεςθ μθνιαίασ επικεϊρθςθσ και πραγματοποίθςθσ εφαρμογϊν ςτουσ χϊρουσ χειριςμοφ 

τροφίμων για τθν τιρθςθ ξεχωριςτοφ αρχείου ςτο Τμιμα Διατροφισ. 
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