
 

                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΑΔΑ:                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Καστοριά, 10 Ιουνίου 2016 

3
η
 Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Μαυριωτίσσης 

Ταχ. Κώδικας: 52 100 Καστοριά  

Τηλέφωνο: 2467350612,621,626 

  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3780/2016 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς κατόπιν της 56/17-5-2016 απόφασης του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου προβαίνει σε πρόχειρο διαγωνισμό σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ 2014, για την ανάθεση 

υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας και απεντόμωσης στο Νοσοκομείο Καστοριάς και στο 

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  Άργους Ορεστικού.  

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ: Ο σκοπός του υπό ανάθεση έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συστηματικής 

μυοκτονίας, στο σύνολο των χώρων του Νοσοκομείου, και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Άργους Ορεστικού, 

σε βάθος χρόνου, ώστε να εξοντωθούν οι υφιστάμενοι πληθυσμοί εντός των κτιριακών 

συγκροτημάτων, αλλά και να αποτραπεί η είσοδος νέων από τον περιβάλλοντα χώρο.  

Πιο συγκεκριμένα οι ζητούμενες εργασίες αφορούν τα ακόλουθα:  

1. Προσδιορισμός του είδους των υπαρχόντων τρωκτικών και χρήση ανάλογων δολωμάτων 

2. Δέκα (10) τακτικές επισκέψεις στη διάρκεια ενός έτους για την παρακολούθηση της 

δραστικότητας και συμπλήρωση των δραστικών ουσιών των συνολικά εκατόν πέντε (105) 

δολωματικών σταθμών που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο Νοσοκομείο Καστοριάς (80) και 

στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό (25). 

3. Εξόντωση του υφιστάμενου πληθυσμού με εφαρμογές σε σημεία που υπάρχουν ανάγκες 

εκτός των δολωματικών σταθμών, λ.χ. σε ψευδοροφές ή όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία 

ότι υφίσταται πρόβλημα. 

4. Τοποθέτηση επιπλέον δολωματικών σταθμών εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

5. Απόσμηση, αν απαιτηθεί, σε οποιονδήποτε χώρο του Νοσοκομείου Καστοριάς και του 

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό. 

6. Τήρηση και ενημέρωση του αρχείου μυοκτονίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

επίσκεψης του αναδόχου σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 
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Οι δολωματικοί σταθμοί να τοποθετούνται βάσει σχεδίου από τον υπεύθυνο μυοκτονίας, να 

ασφαλίζονται σε όλα τα σημεία με σταθερό και μόνιμο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η 

μετακίνησή τους, να αριθμούνται με ειδική σήμανση (control point) και να σημαδεύονται σε 

ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου. Ενδεικτικές ταμπέλες να υποδεικνύουν τις θέσεις τους, ώστε 

να μην καταστρέφονται κατά λάθος, αλλά και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα από τον 

ανάδοχο του έργου, και την επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου. 

Στα μαγειρεία και στην αποθήκη τροφίμων του Νοσοκομείου η μυοκτονία να εφαρμόζεται με 

ειδικό τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά της δραστικής ουσίας στους χώρους 

επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων. 

Όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των τρωκτικών να είναι 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: Ο σκοπός του υπό ανάθεση έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συστηματικής 

απεντόμωσης, σε οποιονδήποτε χώρο του Νοσοκομείου Καστοριάς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του 

Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό, με εφαρμογή συστημάτων ελέγχου απώθησης και εξόντωσης 

του πληθυσμού των ερπόντων και ιπταμένων εντόμων.  

- Προσδιορισμός του είδους των υπαρχόντων εντόμων και χρήση ανάλογων δραστικών 

ουσιών. 

- Δέκα (10) τακτικές επισκέψεις στη διάρκεια ενός έτους για την απώθηση και εξόντωση 

του πληθυσμού των εντόμων στο Νοσοκομείο Καστοριάς και στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του 

Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό.  

- Έκτακτες επισκέψεις του αναδόχου και εφαρμογή απεντόμωσης σε οποιοδήποτε χώρο του 

Νοσοκομείου που διαπιστωθεί έντονο πρόβλημα συγκέντρωσης εντόμων. 

- Τήρηση και ενημέρωση του αρχείου εντομοκτονίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

επίσκεψης του αναδόχου σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

Ιδιαίτερος σχεδιασμός απαιτείται για τους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων του 

Νοσοκομείου, διότι προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση της τεχνολογίας τροφίμων και των 

προτύπων ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιους χώρους.  

Επίσης η παραλίμνια θέση του Νοσοκομείου, έχει ως αποτέλεσμα την επικάλυψη των 

εξωτερικών επιφανειών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου από σμήνη κουνουπιών 

αλλά και την εισβολή αυτών στο εσωτερικό των κτιρίων, κατά τους θερινούς μήνες, γεγονός που 

χρήζει αντιμετώπισης.  

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες καθώς και όλα τα αναγκαία μέσα και υλικά (δραστικές 

ουσίες κλπ.) και θα πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος (μυοκτονιών, 

απεντομώσεων και απολυμάνσεων) από το αρμόδιο υπουργείο. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου είναι 1.790,88€ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 30/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Γραφείο 

Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης, ήτοι στις 

29/06/2016 σε σφραγισμένο φάκελο, που θα αναγράφει τη λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, τα στοιχεία του 

διαγωνισμού (αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας και αντικείμενο ανάθεσης) που αφορά, καθώς 

επίσης και τα στοιχεία του αποστολέα και της υπηρεσίας που απευθύνεται. Ο κυρίως φάκελος θα 

περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους φακέλους με την τεχνική και την οικονομική προσφορά 

ξεχωριστά. Στην τεχνική προσφορά θα περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης του έργου και 

στον ίδιο φάκελο θα κατατεθεί πρωτότυπο ή  αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος 

του υποψηφίου. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

 

 

 

Ο Διοικητής α.α 

 

 

Τζιάμαλης Μάριος 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CPV: 90921000-9 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ» 

 

1. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

Ο σκοπός του υπό ανάθεση έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συστηματικής μυοκτονίας, στο 

σύνολο των χώρων του Νοσοκομείου και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ στο Άργος Ορεστικό, σε βάθος χρόνου, 

ώστε να εξοντωθούν οι υφιστάμενοι πληθυσμοί εντός των κτιριακών συγκροτημάτων, αλλά και 

να αποτραπεί η είσοδος νέων από τον περιβάλλοντα χώρο.  

Πιο συγκεκριμένα οι ζητούμενες εργασίες αφορούν τα ακόλουθα:  

7. Προσδιορισμός του είδους των υπαρχόντων τρωκτικών και χρήση ανάλογων δολωμάτων 

8. Δέκα (10) τακτικές επισκέψεις στη διάρκεια ενός έτους για την παρακολούθηση της 

δραστικότητας και συμπλήρωση των δραστικών ουσιών των συνολικά εκατόν πέντε (105) 

δολωματικών σταθμών που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο Νοσοκομείο Καστοριάς (80) και 

στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό (25).  

9. Εξόντωση του υφιστάμενου πληθυσμού με εφαρμογές σε σημεία που υπάρχουν ανάγκες 

εκτός των δολωματικών σταθμών, λ.χ. σε ψευδοροφές ή όπου υποδειχθεί από την Υπηρεσία 

ότι υφίσταται πρόβλημα. 

10. Τοποθέτηση επιπλέον δολωματικών σταθμών εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. 

11. Απόσμηση, αν απαιτηθεί, σε οποιονδήποτε χώρο του Νοσοκομείου Καστοριάς και του 

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ  του Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό. 

12. Τήρηση και ενημέρωση του αρχείου μυοκτονίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

επίσκεψης του αναδόχου σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

Οι δολωματικοί σταθμοί να τοποθετούνται βάσει σχεδίου από τον υπεύθυνο μυοκτονίας, να 

ασφαλίζονται σε όλα τα σημεία με σταθερό και μόνιμο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η 

μετακίνησή τους, να αριθμούνται με ειδική σήμανση (control point) και να σημαδεύονται σε 

ειδικό σχέδιο κάτοψης του χώρου. Ενδεικτικές ταμπέλες να υποδεικνύουν τις θέσεις τους, ώστε 

να μην καταστρέφονται κατά λάθος, αλλά και να ελέγχονται αποτελεσματικότερα από τον 

ανάδοχο του έργου, και την επιτροπή παρακολούθησης εκτέλεσης του έργου. 

Στα μαγειρεία και στην αποθήκη τροφίμων του Νοσοκομείου η μυοκτονία να εφαρμόζεται με 

ειδικό τρόπο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διασπορά της δραστικής ουσίας στους χώρους 

επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων. 

Όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των τρωκτικών να είναι 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. 
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2. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

Ο σκοπός του υπό ανάθεση έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συστηματικής απεντόμωσης, σε 

οποιονδήποτε χώρο του Νοσοκομείου Καστοριάς και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του Νοσοκομείου στο 

Άργος Ορεστικό, με εφαρμογή συστημάτων ελέγχου απώθησης και εξόντωσης του πληθυσμού 

των ερπόντων και ιπταμένων εντόμων.  

- Προσδιορισμός του είδους των υπαρχόντων εντόμων και χρήση ανάλογων δραστικών 

ουσιών. 

- Δέκα (10) τακτικές επισκέψεις στη διάρκεια ενός έτους για την απώθηση και εξόντωση 

του πληθυσμού των εντόμων στο Νοσοκομείο Καστοριάς και στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ του 

Νοσοκομείου στο Άργος Ορεστικό.  

- Έκτακτες επισκέψεις του αναδόχου και εφαρμογή απεντόμωσης σε οποιοδήποτε χώρο του 

Νοσοκομείου που θα διαπιστωθεί έντονο πρόβλημα συγκέντρωσης εντόμων. 

- Τήρηση και ενημέρωση του αρχείου εντομοκτονίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

επίσκεψης του αναδόχου σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης του έργου. 

Ιδιαίτερος σχεδιασμός απαιτείται για τους χώρους επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων του 

Νοσοκομείου, διότι προϋποθέτει εξειδικευμένη γνώση της τεχνολογίας τροφίμων και των 

προτύπων ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιους χώρους.  

Επίσης η παραλίμνια θέση του Νοσοκομείου, έχει ως αποτέλεσμα την επικάλυψη των 

εξωτερικών επιφανειών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου από σμήνη κουνουπιών 

αλλά και την εισβολή αυτών στο εσωτερικό των κτιρίων, κατά τους θερινούς μήνες, γεγονός που 

χρήζει αντιμετώπισης.  

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες καθώς και όλα τα αναγκαία μέσα και υλικά (δραστικές 

ουσίες κλπ.) και θα πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος (μυοκτονιών, 

απεντομώσεων και απολυμάνσεων) από το αρμόδιο υπουργείο. 

 

 

16PROC004567060 2016-06-10

ΑΔΑ: 772Ε4690ΒΥ-ΟΤΟ


		2016-06-10T13:39:37+0300
	Athens




