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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016) 

 
Το Ψ.N.A. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. έχοντας  υπόψη:   

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της  
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

5. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

6. Το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν. 3580/2007» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις». 

8. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

9. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

12. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2358/13-12-2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, θέμα 8ο, «Νομιμοποίηση υπογραφών για το έτος 2019», 

13. την απόφαση της υπ’ αριθ. 2370/09-05-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου, θέμα 8ο, «Έγκριση πίνακα προγραμματισμού προμηθειών έτους 2019- Υποβολή 
πρακτικού αποτελεσμάτων διεξαγωγής ετήσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
υλικών καθαριότητας.», 

14. την Απόφαση Aνάληψης Πολυετούς Yποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 15643/814193/30-10-2019 
(ΑΔΑ: ΨΔΡΖ469Η27-ΜΧΟ), ποσού 7.440,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α., 
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καλεί, όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών  που αφορούν 

την «Απολύμανση-απεντόμωση και μυοκτονία του Νοσοκομείου και των εξωνοσοκομειακών δομών 

του» για ένα (1) έτος, με προϋπολογισμό 7.440,00 € συμπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Οι 

προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών  που ζητούνται από την 

παρούσα πρόσκληση. Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς κάθε συμμετέχων οφείλει να καταθέσει 

την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου 

τιμών της Ε.Π.Υ. (εφόσον υπάρχει) ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει τιμή 

καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της 

προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας πρόσκλησης, να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.                   
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνει τη συγκεκριμένη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
FAX, email). 

 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τμήμα Γραμματείας - 
Πρωτοκόλλου έως 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. Προσφορά που κατατίθεται 
μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
(120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
N.Π.Δ.Δ. στις 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄ π.μ. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.  
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
δηλώνεται: 
1) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα 
πρόσκληση. 
2) Εφόσον, επιλεγώ προσωρινός ανάδοχος δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων βάσει των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές των 
εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 
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 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 

 Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.  

 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.  

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη πτώχευσης και μη κήρυξης σε 
πτώχευση.  

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη ειδικής εκκαθάρισης και μη 
εξυγίανσης. 

 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας περί μη αναγκαστικής διαχείρισης. 

 Εφόσον, πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του οικονομικού φορέα ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αφορούν: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των  
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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 την αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, 

 την κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,  

 τη σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

 την προσπάθεια να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 την έκδοση σε βάρος του απόφασης αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016, 

 ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

Επικουρικά μπορείτε να ανατρέξετε στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2210/19-04-2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
(ΑΔΑ: 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των 
δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), 
κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019». 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών, εντός της ορισθείσας 
προθεσμίας, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος 
στην κατάταξη συμμετέχων. 
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη διετούς σύμβασης. Η σύμβαση θα πρέπει 
να υπογραφεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής 
απόφασης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η υπηρεσία 
επιβάλλει τις προβλεπόμενες  από τις κείμενες  διατάξεις κυρώσεις. 

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσας πρόσκλησης 
υποβάλλονται  με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:  
 Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 

 Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20%.  

 Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας 

  Φόρος 8%  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς 

και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη 

έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.                                 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

ΑΔΑ: ΩΔ9Ι469Η27-9ΡΟ



  

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
(https://diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.Δ.Δ. 
(www.dromokaiteio.gr).  
 
                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
 
                                                                                                                         ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΔ9Ι469Η27-9ΡΟ



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 
 
 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
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ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

            Τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή προγραμμάτων Απεντόμωσης - Μυοκτονίας         
Μικροβιοκτονίας σε όλα τα κτήρια του Νοσοκομείου, τον περιβάλλοντα χώρο και στις   
Εξωνοσοκομειακές  δομές του. 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
            
O ανάδοχος να διαθέτει και να πληρoί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως:  

1.Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το 
Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 
2.Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015        
για το πεδίο εφαρμογής του, σε επικυρωμένο αντίγραφο.   
3.Πιστοποιητικό Υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων, σύμφωνα με το κατά CEPA CERTIFIED  
Πρότυπο CEN EN 16636, σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
4.Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN  
ISO 14001:2015, σε επικυρωμένο αντίγραφο. 
5.Πιστοποιητικό Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 
18001/ΕΛΟΤ 18001, σε επικυρωμένο αντίγραφο. 

      6.Πιστοποιητικό εγγραφής, στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
Ο ανάδοχος οφείλει να πιστοποιήσει επιτυχή εκτέλεση ανάλογων έργων καταπολέμησης 
παρασίτων σε Δημόσια Νοσοκομεία. Η πιστοποίηση θα γίνει βάσει των εγγράφων, που έχουν ήδη 
παραδοθεί στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία και συγκεκριμένα: α) κάτοψη του δικτύου μυοκτονίας β) 
μηνιαίες ή τελικές εκθέσεις πεπραγμένων, γ) πιστοποιητικά- βεβαιώσεις επισκέψεων και δ) 
βεβαιώσεις καλής συνεργασίας, σε ετήσιες συμβάσεις, από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, της 
τελευταίας τριετίας. 
8.Ο ανάδοχος να απασχολεί κατά ελάχιστο δύο(2) επιστήμονες ως μόνιμο προσωπικό με εμπειρία 
στο αντικείμενο εργασίας. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω επιστημόνων να 
αποδεικνύεται από την σχετική άδεια απεντόμωσης-μυοκτονίας της εταιρείας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης να κατατεθούν πίνακες του τεχνικού προσωπικού 
εφαρμογών, από την Επιθεώρηση Εργασίας ή αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα(ΕΦΚΑ), ή Ατομική 
Περιοδική Δήλωση(ΑΠΔ). Η απασχόληση των επιστημόνων θα πρέπει να είναι πλήρης και 
αποκλειστική και αυτό να πιστοποιείται, με προσκόμιση κάθε νόμιμου παραστατικού, όπως: κάρτα 
αναγγελίας πρόσληψης(ΕΦΚΑ), Ατομική Περιοδική Δήλωση(ΑΠΔ), θεωρημένη μισθολογική 
κατάσταση, βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου (η προσκόμιση των παραστατικών αυτών αποτελούν 
απαράβατο όρο του διαγωνισμού). 
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9.Ο ανάδοχος να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε 
πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να προκαλέσει κατά την διάρκεια ή εξαιτίας των 
πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 
10.Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί και να διαθέτει αποκλειστικά, σκευάσματα 
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  τις άδειες   εγκρίσεως των 
φαρμάκων καθώς και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΜSDS),  που θα πρέπει να καταθέσει στο 
νοσοκομείο. 

           11.Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν σαφές Φύλλο Συμμόρφωσης ως προς τις 
απαιτήσεις όλων των προδιαγραφών (Γενικών και Ειδικών Όρων). Επίσης να καταθέσουν τεχνική 
προσφορά όπου θα περιγράφονται και θα τεκμηριώνονται επαρκώς οι προδιαγραφές εκτέλεσης 
του έργου. Η τεχνική προσφορά να είναι λεπτομερής και σαφής για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου 
και τα μέτρα ασφαλείας που θα ακολουθηθούν, διότι θα αξιολογηθεί και θα αποτελέσει δέσμευση 
για τον τρόπο εφαρμογής του έργου. Να γίνει αναλυτική αναφορά στις μεθόδους που θα 
χρησιμοποιηθούν. Οι εφαρμογές να γίνονται με μεθόδους που θα είναι εγκεκριμένες από αρμόδιο 
επιστημονικό ή κρατικό φορέα, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό, και να είναι ασφαλείς για τους ασθενείς, το 
προσωπικό και τους επισκέπτες. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιούνται να είναι σύγχρονες και 
απλοποιημένες, να μην διαταράσσεται η σχέση υγρασίας- θερμοκρασίας και να μην υπάρχει 
φθορά ή ζημιά μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων. 
12. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να υποβάλλουν αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη για όλα 
τα κτίρια του Νοσοκομείου, τους περιβάλλοντες χώρους, τις εξωνοσοκομειακές δομές, όπως και 
το κόστος των εκατό(100) δολωματικών σταθμών. 

            13.Κατά την διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο, το Νοσοκομείο δύναται να πραγματοποιήσει 
δειγματοληψία των βιοκτόνων φαρμάκων, από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου (μέλος 
επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Επόπτης Δημ. Υγείας). Τα δείγματα θα αποστέλλονται στο 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ή άλλο πιστοποιημένο δημόσιο εργαστήριο, για τον 
προσδιορισμό της δραστικής ουσίας. Το δε κόστος της δειγματοληψίας θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο. 
Η μη κατάθεση των ανώτερων αποδεικτικών στοιχείων ή υποχρεώσεων του Αναδόχου     
συνεπάγεται αυτόματα,  την απόρριψη της προσφοράς.  

 
Πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων θα αποτελέσουν: 

 
1. Όλες οι εφαρμογές και εργασίες (άνοιγμα φρεατίων, δόλωση ψευδοροφών κ.ά. ) θα 

πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου, όπου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής καθώς και μέτρα προστασίας των νοσηλευόμενων, 
των εργαζομένων και των επισκεπτών. Καμία ευθύνη δεν φέρει το Νοσοκομείο, εξαιτίας πράξης 
ή παράλειψης του αναδόχου. Επίσης οι εφαρμογές θα υλοποιούνται με την επίβλεψη έμπειρου 
στο αντικείμενο επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 

2. Ο ανάδοχος με την προσφορά του οφείλει να περιγράψει ακριβώς τον εξοπλισμό και τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει. 

3. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί και να παρακολουθεί το πρόγραμμα μυοκτονίας- εντομοκτονίας 
τόσο στο Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» όσο και στις εξωνοσοκομειακές δομές που υπάγονται στο 
Νοσοκομείο. 

4. Ο ανάδοχος να έχει την δυνατότητα ενημέρωσης με τις εκθέσεις πρωτοκόλλων, κάτοψη με 
χρωματικές ενδείξεις παρουσίας παρασίτων, έκθεση πεπραγμένων- παρατηρήσεων όπως και 
να κατατίθεται υπόδειγμα στο Νοσοκομείο. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, πρωτόκολλα 
παρακολούθησης δολωματικών σταθμών και παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων, καθώς και 
κατόψεις των δικτύων παρακολούθησης με επισήμανση των θέσεων προσβολής ανά έλεγχο. 

6. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, οι εκθέσεις πεπραγμένων, τα αρχεία 
παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας-εντομοκτονίας, οι άδειες σκευασμάτων, τα 
πιστοποιητικά εφαρμογών και τα οποία σχόλια ή υποδείξεις θα συμπεριλαμβάνονται στον 
«ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ»την ευθύνη ενημέρωσης, θα έχει ο ανάδοχος κατά τρόπο 
ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΦΕΤ. 

7. Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του προσωπικού  
του Νοσοκομείου από τα συνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί 
δυσοσμία στους χώρους του Νοσοκομείου, να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών και 
όλων των εργαζομένων στο Ίδρυμα, και να μην προκαλεί χημική επιμόλυνση στα τρόφιμα. 

8. Οι προσφορές πρέπει να είναι λεπτομερείς , ως προς την περιγραφή τους, για την καλύτερη  
ποιοτική σύγκριση. 
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9. Όλες οι εφαρμογές 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.  

10. Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει χωρίς αμοιβή τη χρήση της μεθόδου μέχρι να 
εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα τρωκτικά με δυνατότητα αλλαγής φαρμάκου.  

11. Τεχνικές προδιαγραφές έργου(περιγραφή του έργου, δεσμεύσεις, εγγυήσεις ασφαλείας και η 
αποτελεσματικότητα εφαρμογής). 

12. Εμπειρία (η προηγούμενη εμπειρία και αποτελεσματικότητα σε Νοσοκομεία).  
13. Επιστημονική και Επιχειρησιακή Επάρκεια(αριθμός απασχολούμενων επιστημόνων, τεχνικών 

υπαλλήλων, μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανογραφική υποστήριξη, δυνατότητα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης του έργου και έκδοσης των απαιτούμενων αναφορών και εκθέσεων. Επίσης, 
να διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή με εκνεφωτικά μηχανήματα, αντλίες υψηλής πίεσης και 
μηχανοκίνητα οχήματα.  

14. Η παρασκευή των διαλυμάτων, όπου απαιτείται, για την  καταπολέμηση των παρασίτων, θα 
πραγματοποιείται παρουσία μέλους της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή του Επόπτη 
Δημ. Υγείας του Νοσοκομείου, μόνο από την εργοστασιακή συσκευασία του φαρμακευτικού 
σκευάσματος, με δοσομετρικό δοχείο. Το ίδιο ισχύει για τα τρωκτικοκτόνα φαρμακευτικά 
σκευάσματα, τα οποία θα περιέχονται στην συσκευασία της φαρμακευτικής εταιρείας που 
παρήγαγε το προϊόν.  

15.  Η αποτελεσματική καταπολέμηση των εντόμων απαιτεί συχνή εναλλαγή σκευασμάτων και αυτό, 
για δύο λόγους: α) για να μην υπάρχει εθισμός των παρασίτων, εντόμων στα φαρμακευτικά 
σκευάσματα και β) για να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιμέρους 
ιδιότητες του κάθε σκευάσματος. Τα βιοκτόνα φάρμακα να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς 
ακίνδυνα για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο, τους ασθενείς και τους επισκέπτες. 

     16. Η εταιρεία να δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην άμεση ανταπόκριση,         
εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου για 
την επίλυση έκτακτων προβλημάτων. Οι έκτακτες επισκέψεις που πιθανόν να απαιτηθούν για 
την επιτυχή διεξαγωγή του έργου, θα πραγματοποιηθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 
Νοσοκομείου.  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

   Α.  ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
1. Ο ανάδοχος του έργου, θα πρέπει άμεσα, να αντικαταστήσει εκατό(100) ελαττωματικούς- 

κατεστραμμένους δολωματικούς σταθμούς και να προσθέσει νέους στο ήδη υφιστάμενο δίκτυο, 
ικανό για την αποτελεσματική προστασία του Νοσοκομείου. Οι δε δολωματικοί σταθμοί θα 
πρέπει να είναι από πλαστικό υλικό, υψηλής ανθεκτικής αντοχής (σε υψηλές θερμοκρασίες, 
καταπονήσεις) και ασφάλειας με ειδικό κλειδί (οδηγία 43/93 ΕΕ), προκειμένου να καταστεί 
απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων ή άλλων θηλαστικών, με τα βιοκτόνα σκευάσματα, 
εκτός των τρωκτικών.  

2. Ο αριθμός, το είδος και η ποιότητα των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται 
στην Τεχνική Προσφορά  του υποψηφίου αναδόχου. Το κόστος για  την  αντικατάσταση 
και εγκατάσταση των  δολωμάτων σταθμών,  θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Οι 
δολωματικοί σταθμοί να είναι κατάλληλοι για όλα τα είδη ποντικών (στόμια εισόδου 
τρωκτικού) και να μην είναι τύπου τούνελ (σωληνωτοί). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
υποχρεούνται να προσκομίσουν δείγμα του δολωματικού σταθμού για τον έλεγχο από 
την επιτροπή, που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο.   

3. Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του έργου θα 
πρέπει να είναι συμπαγή, σε μορφή κηρώδους κύβου (wax block), ώστε να επιτρέπουν την 
εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση.  Κατά την μυοκτονία τα τρωκτικοκτόνα φάρμακα  
που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι: ετοιμόχρηστα σκευάσματα, σε μορφή δολωμάτων 
ανθεκτικών σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες  (υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία κ.λ.π.), 
αντιπηκτικά β΄ γενιάς που θα παρεμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού 
και θα προκαλούν την μουμιοποίηση των τρωκτικών ώστε να αποφεύγονται οι δυσοσμίες,  
ελκυστικά οσμής για τα τρωκτικά (χωρίς να γίνονται αντιληπτά από την ανθρώπινη όσφρηση), 
βραδείας αθροιστικής δράσης, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται διστακτικότητα, να μην είναι 
αναγκαία η προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή αντιδότου (βιταμίνη Κ1) και 
τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα, μη στόχους. 
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4. Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων, 
θα πραγματοποιείται- κατά ελάχιστο - μια φορά το μήνα. 

5. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει κάτοψη των χώρων  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. 

            Σε περίπτωση, ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους η αντιμετώπιση θα είναι άμεση, η 
εφαρμογή θα πραγματοποιείται με μηχανικά μέσα σύλληψης (παγίδες, κόλλες για 
επαγγελματική χρήση, κ.ά.) με καθημερινές επιθεωρήσεις της προσβεβλημένης περιοχής, του 
περιβάλλοντα  χώρου μέχρι της επίλυσης του προβλήματος.   

            Ιδιαίτερη μνεία για τα μαγειρεία, σε περίπτωση έντονης παρουσίας τρωκτικών, θα 
τοποθετούνται σε κρίσιμα σημεία μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων, από 
υψηλής ποιότητας πλαστικό με διαφανές πλαστικό καπάκι, για εύκολο έλεγχο. 

6. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να ελέγχει και να δολώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο 
των φρεατίων του Νοσοκομείου και όπου απαιτείται τις ψευδοροφές  των κτιρίων. Επιπρόσθετα 
την πραγματοποίηση έρευνας στους παρακείμενους χώρους για την ύπαρξη εστιών από 
τρωκτικά, όπου και θα δολώνονται κατάλληλα.  

7. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης εντός 24ώρου. 
 
 
Β.  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  
      Έλεγχος ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων 
 
1. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει άμεσα να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων 

εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων (Μαγειρεία), σε αριθμό ικανό 
προκειμένου να ελέγχεται η ένταση και η φύση του προβλήματος. Οι παγίδες σύλληψης θα είναι 
ατοξικές, θα περιέχουν στο εσωτερικό τους προσελκυστική τροφή (φερομόνη) με κολλώδη 
επιφάνεια. Ο συνολικός αριθμός καθώς το είδος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων θα 
είναι ανάλογο του μέχρι σήμερα υφιστάμενου δικτύου. Το είδος των παγίδων σύλληψης θα 
πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του  υποψηφίου. 

2. Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα πραγματοποιείται στους χώρους των κτιριακών 
εγκαταστάσεων με τη χρήση gel (Νοσηλευτικά τμήματα, κουζίνες, Μαγειρεία), εφαρμογές που 
θα επαναλαμβάνονται όποτε παρουσιάζεται αυξημένη δραστηριότητα. 

3. Σε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους θα πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές, με 
υπολειμματική δράση, όπως και σε όλα τα φρεάτια (μικρά- μεγάλα) του Νοσοκομείου. 

4. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμένες εφαρμογές 
καταστολής θα πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο μια (1) φορά το μήνα. 

5. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και κυρίως κατά τους μήνες Μάρτιο-Οκτώβριο, θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται ψεκαστικές ή ειδικού επιχρίσματος εφαρμογές, περιμετρικά των κτιρίων και 
σε κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντα χώρου, όπως στους χώρους ανάπαυσης και 
αναπαραγωγής ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια κ.α.) για την αντιμετώπισή τους.  
Ιδιαίτερα, το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών πρέπει να περιλαμβάνει κατά 
τους μήνες Μάρτιο – Οκτώβριο, προνυμφοκτονία όπως και ακμαίων κουνουπιών(φρεάτια 
λιμναζόντων υδάτων – Εφημερείο, Μουσείο, Αγ.Μαρκέλλα), σύμφωνα με τις εγκυκλίους 
του Υπ. Υγείας: α) με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11509/08-02-2019, «Προγράμματα 
καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη 
του κοινού για το έτος 2019»(ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και β) με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 
69078/01-10-2019,«Οργάνωση και χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης 
κουνουπιών για το έτος 2020(ΑΔΑ:ΨΗΟ9465ΦΥΟ-ΡΥΣ). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, 
ακάρεα, κοριοί με την εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, εκνεφώσεων (ULV), ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης μεθόδου), μυρμηγκιών, εντόμων, κ.α. - κατά  την διάρκεια 
της σύμβασης - και να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες κλήσεις εντός 24ώρου. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο για τις εφαρμογές που 
διενεργεί και να διατηρεί αρχείο, των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων. 

7. Ιδιαίτερη μνεία στην καταπολέμηση των κοριών, όπου θα πρέπει, να εφαρμόζεται 
νεφελοψεκασμός ψυχρός ή θερμός (με κατάλληλη ηλεκτρική συσκευή, τύπου Fogger), με 
βιοκτόνο σκεύασμα υψηλής υπολειμματικής δράσης. 
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Γ.  ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ 
Εφαρμογή με ψεκασμό ή εκνέφωση μικροβιοκτόνων σκευασμάτων σε χώρους όπου απαιτείται 
ιδιαίτερη μέριμνα όπως: τουαλέτες, εργαστήρια, θάλαμοι ασθενών με μεταδοτικά νοσήματα, 
ψυκτικός θάλαμος με μολυσματικά απόβλητα, ασθενοφόρα, κτήριο πλυντηρίων κλπ. 

       
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

1.1 Τα απολυμαντικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., να 
έχουν αποκλειστικά απολυμαντική δράση και να αντικαθίστανται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Να προσκομισθούν οι εγκρίσεις του ΕΟΦ ως απαράβατος όρος της διακήρυξης. 

1.2 Να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας και να μην επηρεάζεται η δράση τους από οργανικές 
ύλες και βιολογικά υγρά. Να είναι βακτηριοκτόνα και να καλύπτουν όλο το ευρύ φάσμα των 
σύγχρονών απολυμαντικών. 

1.3 Τα προϊόντα αυτά να μην χρειάζονται πρόσμιξη ή διάλυση με διάφορους διαλύτες, νερό κλπ. Να 
προσκομισθούν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τις συνθέσεις των χημικών και τους τρόπους 
χρήσης τους, ως μέρος της τεχνικής προσφοράς. 

1.4 Τα απολυμαντικά προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται να είναι συσκευασμένα σε περιέκτες, 
ερμητικά σφραγισμένα με ταινία ασφαλείας και ημερομηνία λήξης. Να φέρουν σήμανση, που θα 
αναγράφουν τους αριθμούς έγκρισης από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα 
δραστικά συστατικά και την περιεκτικότητα αυτών, τις οδηγίες χρήσεως και προφύλαξης. Η 
αποσφράγισή τους θα γίνεται παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων του Νοσοκομείου. 

 
Δ.  ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

Εφαρμογή ψεκασμού με οφιοαπωθητικά σκευάσματα ή άλλων μεθόδων (κόλλες 
επαγγελματικής χρήσης). (περιμετρικά των κτιρίων) για την αντιμετώπιση των ερπετών. 
 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Τα βιοκτόνα σκευάσματα  που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα προγράμματα καταπολέμησης 
παρασίτων, πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο 
σκοπό, όπως αναφέρεται στο έγγραφο με αρ. πρωτ.  2272/31397/28-02-2018 του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων.  
Η χρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την έγκριση κυκλοφορίας του 
και τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, που περιγράφονται στην ετικέτα του, ώστε να 
επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητά του, αλλά και η προστασία του χρήστη, της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος. 
Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο, τους 
ασθενείς και τους επισκέπτες. 
Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, στα σκεύη καθώς επίσης και 
στον πάσης φύσεως ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Τα μέσα εφαρμογής να μην λειτουργούν με έκλυση 
θερμότητας ή εκπομπή βλαπτικής για την υγεία ακτινοβολίας, για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης, 
πυρκαγιάς και ατυχημάτων.  
Να είναι αποτελεσματικά και να μην λεκιάζουν τους τοίχους.  
Να αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων και σε περίπτωση αλλαγής τους να ενημερώνεται 
η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) ή ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας και να προσκομίζονται 
από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων σκευασμάτων.  
Να χρησιμοποιείται διαφορετικό βιοκτόνο σκεύασμα για τα Νοσηλευτικά Τμήματα και διαφορετικό για 
τους χώρους που οι υπάρχουσες συνθήκες είναι κατάλληλες για τη διαβίωση και τον πολλαπλασιασμό 
των εντόμων (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι). Τέτοιοι χώροι είναι τα 
υπόγεια, οι αποχετεύσεις, τα φρεάτια κλπ.  
Η αποτελεσματική καταπολέμηση των εντόμων απαιτεί συχνή εναλλαγή φαρμάκων και αυτό για δύο 
λόγους: α) για να μην υπάρχει εθισμός των εντόμων στα φάρμακα και β) για να εκμεταλλευόμαστε όσο 
το δυνατόν περισσότερο τις επιμέρους ιδιότητες του κάθε φαρμάκου. 
 

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. Να υπάρχει εμπειρία στην διαχείριση παρασίτων, με αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να 
προσκομισθούν, ως μέρος των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς. Επίσης θα ληφθούν  
υπόψη, πλέον της εμπειρίας σε παρόμοια έργα, τυχόν πιστοποιήσεις και συστατικές επιστολές 
Δημοσίων Οργανισμών και Νοσοκομείων, που βεβαιώνουν την ολοκληρωμένη διαχείριση 
παρασίτων.    
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2. Να υπάρχει αποδεδειγμένη διετής τουλάχιστον εμπειρία (κατάθεση εγγράφων), όσον αφορά 
την διαχείριση παρασίτων σε  νοσοκομειακούς χώρους. 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Επιτροπή παρακολούθησης του έργου, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ο Επόπτης 
Δημόσιας Υγείας και οποιοσδήποτε ελεγκτικός φορέας (π.χ. Υπουργείο Υγείας, ΕΦΕΤ), για να 
μπορεί να  πιστοποιεί τις εργασίες που πραγματοποιούνται,  ο  ανάδοχος που θα αναλάβει το 
έργο, οφείλει να τηρεί ενημερωμένο αρχείο ηλεκτρονικής παρακολούθησης, το οποίο θα 
περιέχει: 

 Κατόψεις των τμημάτων με τους δολωματικούς σταθμούς (τρωκτικά). 
 Αρχείο κατάστασης εντομοπαγίδων - δολωματικών σταθμών (καταναλώσεις, πιθανή 

τοποθέτηση νέων σταθμών ή επανατοποθέτησή τους σε άλλα σημεία των κτιριακών 
εγκαταστάσεων) 

 Αρχεία με τα συμβάντα, τις επισκέψεις ( προγραμματισμένες και έκτακτες) και τις 
εφαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί. 

 Έγκριση των σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
καθώς και τα δελτία ασφαλείας τους(MSDS). 

 Πιστοποιητικά εφαρμογών.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Αναλυτικά οι εξωνοσοκομειακές δομές περιλαμβάνουν  τα εξής κτίρια: 
 
1.  Ξενώνας «Το όνειρο» -  Κερκύρας 17 και Κυκλάδων – Μεταμόρφωση – τηλ.210 2839010 
2.  Ξενώνας «Νίκη» – Κωλέττη 17 – Αθήνα – τηλ.210 3838044 
3.  Ξενώνας «Το όραμα» - 25ης Μαρτίου 104 και Αντιόχου 6 – Περιστέρι – τηλ. 210 5777094 
4.  Διαμέρισμα: «Πατέλειο» - Ξάνθου 21 – Ν. Ψυχικό – τηλ. 210 6772167 
5.  Ξενώνας « Ο Ήλιος» - Αιολίδος 5 και Ησιόνης 12 - Πετράλωνα – τηλ. 2103454999 
6.  Ξενώνας – Νάζου 28 Κ. Πατήσια τηλ. 210 8322210 
7.  Οικοτροφείο «Η Ροδιά» - Αριστοφάνους 44 – Χαλάνδρι – τηλ. 210 6800033 
8.  Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Κων/νου Παλαιολόγου 3Β – Κορυδαλλός – τηλ. 210 4944937 
9.  Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Γρ. Λαμπράκη 331 – Κερατσίνι τηλ. 210 4256143  
10. Διαμέρισμα: Φλωρίνης 4 – Αιγάλεω 
11. Διαμέρισμα: Ζεφύρου 23 – Χαϊδάρι 
12. Διαμέρισμα: Δούσμανη 18 – Αγ. Βαρβάρα 
13. Διαμέρισμα: Δοχειαρίου 6 - Κυψέλη 
 
 
 
 
 
 

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 

ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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