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ΤΟ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,  ΚΕΦΙΑΠ - ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩ , ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για Υπηρεσίες Απεντόµωσης-Μυοκτονίας-Απολύµανσης τίθενται σε 

∆ηµόσια ∆ιαβούλευση προκειµένου να κατατεθούν από τους ενδιαφερόµενους τυχόν παρατηρήσεις 

µέχρι 10/02/2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: skol@hospkorinthos.gr 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ -  ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ -  ΚΕΦΙΑΠ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΨΥΧΑΡΓΩ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η κάθε υποψήφια ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει και να πληροί τις κάτωθι απαιτούµενες προϋποθέσεις: 

1. Η εταιρία θα πρέπει να είναι κάτοχος της Νόµιµης Άδειας για καταπολέµηση Εντόµων και Τρωκτικών σε 
Κατοικηµένους Χώρους. Να προσκοµιστεί επικυρωµένη φωτοτυπία. Να προσκοµισθεί η άδεια ως 
απαράβατος όρος. 
2. Η εταιρία θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση κατά ISO  9001:2008, (Αναγνωρισµένου ∆ιεθνούς ή Ελληνικού 
Οργανισµού). Να προσκοµιστεί επικυρωµένη φωτοτυπία.  
3. Nα διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο. 
4. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί µόνιµο υπεύθυνο/ους επιστήµονα/ες καθώς και προσωπικό 
µε εµπειρία στο αντικείµενο εργασίας. Να κατατεθούν πίνακες του προσωπικού από την Επιθεώρηση 
Εργασίας ή αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα. Η απασχόληση του/των επιστήµονα/µόνων θα πρέπει να είναι 
πλήρης και αποκλειστική και αυτό να πιστοποιείται µε προσκόµιση κάθε νόµιµου παραστατικού όπως: κάρτα 
αναγγελίας πρόσληψης Ο.Α.Ε.∆., θεωρηµένη µισθολογική κατάσταση, βεβαίωση ασφαλιστικού ταµείου (η 
προσκόµιση των παραστατικών αυτών αποτελούν απαράβατο όρο του διαγωνισµού).  
5. 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. 
6. Να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά 
που µπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγµατοποιούµενων εφαρµογών.  
7. Ο ανάδοχος να δεσµεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που θα πρέπει να καταθέσει µε την 
προσφορά του, για την άµεση ανταπόκριση (εντός 24 ωρών) σε κάθε κλήση από την πλευρά της 
αναθέτουσας αρχής (Νοσοκοµείου) για την επίλυση εκτάκτων προβληµάτων. 

 

2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Ο  ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να διατηρεί απαλλαγµένα όλoυς τους χώρους του Νοσοκοµείου 
(εσωτερικούς και εξωτερικούς, συµπεριλαµβανοµένων και το ΚΕΦΙΑΠ και τον ξενώνα  Ψυχαργώς από τα 
έντοµα υγειονοµικής σηµασίας (κατσαρίδες, κουνούπια, µύγες κ. ά.), τα τρωκτικά (ποντίκια, αρουραίους), τα 
ερπετά, κ.λ.π. 
2.  Η εκτέλεση των εργασιών από την εταιρεία θα γίνεται µόνο εργάσιµες ηµέρες ως εξής:  

α. Νοσηλευτικά τµήµατα, (θάλαµοι ασθενών, αποθήκες υγειονοµικού υλικού, γραφεία ιατρών, αποδυτήρια 
νοσηλευτριών, διάδροµοι, εσωτερικές σκάλες, W.C.) και σε άλλους χώρους που τυχόν υπάρχουν σε κάθε 
νοσηλευτικό τµήµα. Στους θαλάµους  θα τοποθετείται ειδικό σκεύασµα (Jel).  



 β. Τακτικά εξωτερικά ιατρεία, Τµήµα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ),  τηλεφωνικό κέντρο, Γρ. Κίνησης 
ασθενών, Γραµµατεία ιατρείων, όλοι οι χώροι αυτών (εσωτερικοί,  εξωτερικοί, κοινόχρηστοι, σκάλες - 
διάδροµοι, αποθήκες, WC).   

γ. Κλειστά νοσηλευτικά τµήµατα, (χειρουργεία, MTN, ΜΕΘ, αίθουσα τοκετών, όλοι οι χώροι αυτών. Οπου 
ενδείκνυται θα τοποθετείται  ειδικό σκεύασµα (Jel).  

 δ. Εργαστήρια, όλοι οι εσωτερικοί, εξωτερικοί και κοινόχρηστοι χώροι όπως και όλες οι αποθήκες αυτών.  

 ε. Κοιτώνες ιατρών, οι εργασίες θα γίνονται κάθε µήνα ή όποτε άλλοτε χρειασθεί, σε όλους τους χώρους 
(κοινόχρηστους, εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους όπως επίσης και µέσα στα διαµερίσµατα).  

 στ. Γραφεία ∆ιοικητικού προσωπικού, (τουαλέτες, εσωτερικοί - εξωτερικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι,).   

ζ. Τµήµα διατροφής, (Τραπεζαρία προσωπικού, κουζίνα, αποθήκες τροφίµων, αποθήκες σκευών, τουαλέτες, 
εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι, εσωτερικές σκάλες) και σε άλλους χώρους που τυχόν υπάρχουν στο τµήµα 
αυτό. Στο χρονικό αυτό διάστηµα εάν προκύψει οποιοδήποτε έκτακτο πρόβληµα η εταιρεία υποχρεούται να 
επαναλαµβάνει τις εργασίες χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση από την υπηρεσία. Η εντοµοκτονία - 
µυοκτονία θα γίνεται µετά το τέλος των εργασιών.  

η. Χώροι Συλλογής απορριµµάτων,   

θ. Κεντρικές αποθήκες, (γραφικής ύλης, διαχείριση υλικού καθαριότητος, υγειονοµικού υλικού, φαρµακευτικού 
υλικού) .  

ι. Τεχνική Υπηρεσία, γραφεία, συνεργεία, µηχανοστάσια, αποθήκες, κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς-
εξωτερικούς), WC.  

κ. Φρεάτια – Αποχετεύσεις – Μηχανοδιάδροµοι,  

λ. Ξενώνας ΨΥΧΑΡΓΩΣ και ΚΕΦΙΑΠ Οι εργασίες εντοµοκτονίας - µυοκτονίας σε όλους τους χώρους των 
παραπάνω παραρτηµάτων του Νοσοκοµείου (κοινόχρηστους, εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους όπως 
επίσης και µέσα στα διαµερίσµατα ή γραφεία) θα γίνονται κάθε 45 ηµέρες δηλαδή 8 φορές το χρόνο  και θα 
επαναλαµβάνονται οποιαδήποτε στιγµή παρουσιασθεί ανάγκη, µέσα στο χρονικό διάστηµα αυτό, χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση από πλευράς του Νοσοκοµείου. 

µ. Τα χηµικά προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται να είναι  εγκεκριµένα από αρµόδιους φορείς και Υπηρεσίες 
και να έχουν όλες τις προδιαγραφές των σύγχρονων εντοµοκτόνων και τρωκτικοκτόνων. Να αλλάζονται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα. 

3. Οι κατόψεις του δικτύου παρακολούθησης, οι µηνιαίες εκθέσεις πεπραγµένων, τα αρχεία 
παρακολούθησης των σταθµών µυοκτονίας και εντοµοκτονίας, οι άδειες σκευασµάτων, τα πιστοποιητικά 
εφαρµογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα συµπεριλαµβάνονται στον «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ» την ευθύνη ενηµέρωσης του οποίου θα έχει ο ανάδοχος, κατά τρόπο ώστε να 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτουν οι αρµόδιοι φορείς (ΕΦΕΤ, Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικής Αλληλελγύης κλπ), σε εναρµόνιση µε την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, σε δύο 
αντίγραφα, ένα στον Αρµόδιο Υπάλληλο και ένα στην Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και ειδικό 
αντίγραφο για τους χώρους όπου απαιτείται (π.χ. µαγειρεία). 
4. Όλες οι εφαρµογές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη έµπειρου στο αντικείµενο 
επιστήµονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά. 
5. 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. 
6. Στην αµοιβή του εργολάβου συµπεριλαµβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες χηµικών προϊόντων, 
αµοιβές προσωπικού συνεργείων.  
7. Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσµα ,ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τις εργασίες χωρίς 
καµία ιδιαίτερη αµοιβή.  
8. Ο ανάδοχος να καταθέτει γραπτές προτάσεις σχετικά µε την διαπίστωση προβληµάτων που 
δυσχεραίνουν την αποτελεσµατικότητα της εργασίας του.  
9. Όλες οι εφαρµογές θα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη της εταιρείας, και θα λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής καθώς και µέτρα προστασίας των 
νοσηλευόµενων, των εργαζοµένων και των επισκεπτών. Ουδεµία ευθύνη φέρει το Νοσοκοµείο, εξαιτίας 



πράξης ή παράλειψης της εταιρείας. Επίσης, οι εφαρµογές θα πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη του 
υπευθύνου επιστήµονα, ο οποίος θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο Νόµος για τις εργασίες αυτές, και 
κυρίως για τα µέτρα ασφαλείας για τους ανθρώπους και τα τρόφιµα, σκεύη, µηχανές, εξοπλισµό κ.λ.π., και θα 
υπογράφει τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά και τις εκθέσεις. 
10.  Κατά τη διάρκεια των εφαρµογών δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται η εργασία του προσωπικού του 
Νοσοκοµείου, του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα Ψυχαργώ από τα συνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκασµός δεν 
πρέπει να προκαλεί δυσοσµία στους χώρους του Νοσοκοµείου και να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
ασθενών και όλων των εργαζοµένων στο Ίδρυµα. Οι απολυµαντές της εταιρείας να διαθέτουν και να 
χρησιµοποιούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ειδικές στολές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας, 
µάσκες, µπότες και σκούφους. Επίσης να φέρουν µαζί τους κιβώτιο Α΄ Βοηθειών µε τα αντίδοτα σκευάσµατα. 
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως µία εβδοµάδα πριν την εφαρµογή της 
εντοµοκτονίας και να συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα του Γ.Ν. Κορίνθου, των Κέντρων Υγείας, του 
ΚΕΦΙΑΠ και του Ψυχαργώ. 
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται άµεσα (µέσα σε 24 ώρες) σε κάθε κλήση από το 
Νοσοκοµείο για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων που χρήζουν άµεση επέµβαση.  
13. Ο ανάδοχος θα υπόκειται στον έλεγχο των αρµοδίων οργάνων του Νοσοκοµείου, δηλαδή της 
Επιτροπής παρακολούθησης του έργου όπως κάθε φορά ορίζεται, της Επιτροπής Νοσοκοµειακών 
Λοιµώξεων και του Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας.  
14. Ειδικότερα για το Τµήµα ∆ιατροφής – Μαγειρεία και όπου διατίθενται τρόφιµα µέσα από την αλυσίδα 
διατροφής στους νοσοκοµειακούς χώρους, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι εφαρµογές να µην 
προκαλούν χηµική επιµόλυνση στα τρόφιµα. Οι κατόψεις των χώρων αυτών µε το δίκτυο παρακολούθησης, 
οι εκθέσεις πεπραγµένων, τα αρχεία παρακολούθησης των σταθµών απεντόµωσης - µυοκτονίας, οι άδειες 
σκευασµάτων, τα πιστοποιητικά εφαρµογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα συµπεριλαµβάνονται στον 
«ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ» τον οποίο τηρούν οι υπεύθυνοι του 
τµήµατος αυτού. Την ευθύνη ενηµέρωσης του φακέλου αυτού, θα έχει ο ανάδοχος κατά τρόπο ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει το Υπουργείο Υγείας και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). 
 
       
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  
 
Σε εναρµόνιση µε την  ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, η εφαρµογή της µυοκτονίας πρέπει να 
γίνεται µε τοποθέτηση µυοκτόνων σκευασµάτων, εντός δολωµατικών σταθµών. Ο αριθµός των θέσεων 
δόλωσης και η ακριβής ποσότητα του δολώµατος κατά θέση εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής 
και το είδος του τρωκτικού. 
1. Η επιλογή των κατάλληλων σηµείων τοποθέτησης των δολωµατικών σταθµών  θα γίνεται µε  
επιθεώρηση των χώρων από τον επιστηµονικό υπεύθυνο της εταιρίας και τον αρµόδιο υπάλληλο του 
Νοσοκοµείου κατάλληλο σε θέµατα απολύµανσης – µυοκτονίας- απεντόµωσης. 
2. Όλοι οι σταθµοί που θα χρησιµοποιηθούν στους χώρους του Γ.Ν. Κορίνθου, του Ψυχαργώ και του 
ΚΕΦΙΑΠ θα είναι  κλειστού τύπου, ασφαλείας, τοποθετηµένοι σε µόνιµες, σταθερές θέσεις και σε σηµεία που 
δεν θα δηµιουργούν πρόβληµα στο προσωπικό και στους ασθενείς-επισκέπτες. 
3. Οι δολωµατικοί σταθµοί επίσης θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης. Ο αριθµός και το είδος των 
δολωµατικών σταθµών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου. 
4. Τέλος, τα τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει 
1) να είναι συµπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίµηση της όποιας κατανάλωσης ενός γεύµατος, 2)  να 
προκαλούν µουµιοποίηση των τρωκτικών ώστε να αποφεύγεται η δυσοσµία των χώρων και 3) να διαθέτουν 
τις ανάλογες άδειες – εγκρίσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
5. Να υπάρχει επαρκής αριθµός δολωµατικών σταθµών : α) Γ.Ν.Κορίνθου κατ’ελάχιστο 110 δολωµατικοί 
σταθµοί (60 εξωτερικοί και 50 εσωτερικοί), β) του ΚΕΦΙΑΠ και του Ξενώνα Ψυχαργώς τουλάχιστον 60 
δολωµατικοί σταθµοί.  
6. Η τοποθέτηση των µυοκτόνων σκευασµάτων τόσο στους ιδιαίτερα ευαίσθητους χώρους του 
Νοσοκοµείου, π.χ. µαγειρεία, αποθήκες τροφίµων, αναλώσιµων υλικών, όσο και στους πολυσύχναστους 
χώρους καθώς και σε σηµεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χώρους λεβητοστασίου, κ.λ.π., για λόγους 
ασφαλείας  θα πρέπει να γίνεται σε δολωµατικούς σταθµούς ασφαλείας κλειστού τύπου και µόνο. Όπου δεν 
είναι δυνατή η χρησιµοποίηση των ανωτέρω δολωµάτων να γίνεται εφαρµογή κολλητικών και οικολογικών 
παγίδων. 
7. Ο έλεγχος των δολωµατικών σταθµών και η αντικατάσταση των τρωκτικοκτόνων σκευασµάτων θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται κατ΄ ελάχιστον µια (1) φορά το µήνα το Νοσοκοµείο, ενώ για τον ξενώνα 
Ψυχαργώ και το ΚΕΦΙΑΠ (8) οκτώ φορές το χρόνο δηλαδή κάθε 45 ηµέρες. 
8. Αντίστοιχα, θα ελέγχονται οι ταράτσες των κτιρίων και θα τοποθετούνται τρωκτικοκτόνα σκευάσµατα 
υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
9. Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους µε την εµφάνιση τρωκτικού, η 
αντιµετώπιση θα πρέπει να είναι άµεση (εντός 24 ωρών) και η καταστολή, πέραν της χρήσης των 
δολωµατικών σταθµών, να γίνεται και µε µηχανικά µέσα σύλληψης όταν χρειασθεί (κόλλες, παγίδες κ.α.). 



Επιπλέον των άλλων, ειδική µέριµνα από την πλευρά του αναδόχου θα πρέπει να ληφθεί και για τον έλεγχο 
των ψευδοροφών (κυρίως σε κρίσιµους χώρους), ώστε αν χρειασθεί να γίνει άµεση και έγκαιρη επέµβαση. 
10.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά διαστήµατα το σύνολο των φρεατίων του 
Νοσοκοµείου. 
11. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να κοινοποιούνται στους αρµόδιους υπαλλήλους (Γ.Ν.Κορίνθου, Ξενώνα 
Ψυχαργώ, ΚΕΦΙΑΠ) µέσω έκθεσης υγειονοµικής πορείας, η σύνταξη της οποίας θα πραγµατοποιείται κάθε 
µήνα, µε αποτέλεσµα την ανά πάσα στιγµή αναγνώριση του προβλήµατος, της προσβολής και της επιλογής 
έτσι, της αποτελεσµατικότερης µεθόδου αντιµετώπισης του. 
12. Η έκθεση υγειονοµικής πορείας θα πρέπει να περιέχει τα είδη των χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων 
µε αναφορά στην δραστική ουσία, τα υλικά, τις προδιαγραφές, τις οδηγίες χρήσης, συγκεντρώσεις, θέσεις 
εφαρµογής, καταναλώσεις, µεθόδους εφαρµογής, τα ονόµατα υπευθύνων για την καταπολέµηση και 
συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες. 
13. Για αποφυγή φαινοµένων ανθεκτικότητας των τρωκτικών  στα συνήθη µυοκτόνα σκευάσµατα θα πρέπει 
να προτείνεται η εναλλαγή αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  
 
1. Η εφαρµογή της µεθόδου του υπολειµµατικού ψεκασµού θα γίνεται σε υπόγεια, λεβητοστάσια, 
µηχανοστάσια, τουαλέτες, αντλιοστάσια,  φρεάτια του παλαιού και νέου κτιρίου του Γ.Ν. Κορίνθου, στους 
χώρους προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων. 
2. Η εφαρµογή τροφοελκυστικού δολώµατος GEL,  για την καταπολέµηση ερπόντων εντόµων, θα γίνεται 
στα µαγειρεία, αποδυτήρια, χώρους ανάπαυσης προσωπικού παλαιού και νέου κτιρίου, στα γραφεία 
∆ιοικητικής Υπηρεσίας, στάσεις νοσηλευτών, ιατρεία (Τακτικά και Έκτακτα)  και στα τµήµατα συγκέντρωσης 
και διανοµής φαγητού. 
3. Απαιτείται η χρήση φεροµονικών παγίδων και µηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων χωρίς 
δόλωµα σε χώρους ιδιαίτερα ευαίσθητους για ανάπτυξη εντόµων π.χ. µαγειρεία, αποθήκη τροφίµων, 
τραπεζαρία προσωπικού, κ.α. 
4. Στα µαγειρεία του Γ.Ν.Κορίνθου είναι ήδη τοποθετηµένες τρεις (3) ηλεκτρικές παγίδες εντόµων µε 
κολλητικές επιφάνειες και λαµπτήρες. Η αντικατάσταση των κολλητικών επιφανειών θα γίνεται µία (1) φορά το 
µήνα (ή συντοµότερα εάν απαιτηθεί). Αναλόγως, η αντικατάσταση των λαµπτήρων θα γίνεται µία (1) φορά 
ετησίως (ή συντοµότερα εάν απαιτηθεί) και να διαθέτουν προστασία θρυµµατισµού. 
5. Ο έλεγχος των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων και οι ενδεδειγµένες εφαρµογές καταστολής για 
το Γ.Ν.Κορίνθου θα πραγµατοποιούνται από τον Απρίλιο µέχρι το Σεπτέµβριο δύο (2) φορές το µήνα και για 
τους υπόλοιπους µήνες από µία (1) εφαρµογή, ενώ για το ΚΕΦΙΑΠ και τον Ξενώνα Ψυχαργώ (8) φορές το 
χρόνο. 
6. Σε τακτά διαστήµατα θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ψεκαστικές εφαρµογές, περιµετρικά των κτιρίων 
και σε κρίσιµα σηµεία του περιβάλλοντα χώρου, για την αντιµετώπιση ιπτάµενων εντόµων. 
7. Μέλισσες: Καταπολέµηση και εξόντωση των µελισσών – σφηκών και των φωλιών τους. 
∆ιάφορα έντοµα: Καταπολέµηση των νυµφών και εντόµων που εµφανίζονται στα δέντρα. 
8. Λόγω του έντονου υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ελονοσία, ιός του ∆υτικού Νείλου) γίνεται ιδιαίτερη 
µνεία στον έλεγχο των κουνουπιών. Συγκεκριµένα, για τον έλεγχο όχλησης των κουνουπιών θα πρέπει να 
εντοπίζονται πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών (λιµνάζοντα ύδατα, φρεάτια όµβριων υδάτων και 
αποχέτευσης, κ.α) και να πραγµατοποιείται προνυµφοκτονία τις ενδεικνυόµενες χρονικές περιόδους (Μάρτιο 
µέχρι Οκτώβριο), µε τα κατάλληλα προνυµφοκτόνα σκευάσµατα, εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. 
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιµετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί, 
κλπ) ή µυρµηγκιών κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
10. Απαιτείται η κοινοποίηση στο Γ.Ν.Κορίνθου, το ΚΕΦΙΑΠ και Ψυχαργώ, έκθεση υγειονοµικής πορείας 
ανά χώρο εφαρµογής καθώς και σύνταξη πινάκων χρησιµοποιούµενων σκευασµάτων δραστικών ουσιών, 
δόσεων κατά χώρο εφαρµογής, και µε τον τρόπο αυτό θα εκτιµάται ο υγειονοµικός κίνδυνος που 
αντιµετωπίστηκε και θα γίνεται η σύσταση για διορθωτικές ενέργειες που θα πρέπει να κάνει το Γ.Ν.Κορίνθου, 
τα Κέντρα Υγείας, το ΚΕΦΙΑΠ και το Ψυχαργώ.  
11. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόµων. 
12. Απώθηση ερπετών – Οφιοαπώθηση. Nα γίνεται προληπτική ρίψη αντιοφικού φαρµάκου στους 
εξωτερικούς χώρους του Νοσοκοµείου του ΚΕΦΙΑΠ και του ξενώνα Ψυχαργώ κατά την εαρινή περίοδο. 
 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

 
1. Για την αποφυγή υγειονοµικών προβληµάτων ιδιαίτερα σε χώρους µαζικής χρήσεως π.χ. τουαλέτες, 
αποδυτήρια, κρίνεται απαραίτητη η χρήση απολυµαντικών µικροβιοκτόνων σκευασµάτων σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 
2. Ειδικότερα για το χώρο της ταράτσας του Γ.Ν.Κορίνθου θα πρέπει να γίνεται απολύµανση που θα 
περιλαµβάνει όλες τις ταράτσες του παλαιού και νέου κτιρίου, καθώς επίσης και τους φωταγωγούς και θα 



πραγµατοποιείται αφού προηγηθεί συνεννόηση τόσο µε το συνεργείο καθαριότητας όσο και µε την Επιτροπή 
Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων και την Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας.  
3. Η απολύµανση στους ανωτέρω χώρους θα πραγµατοποιείται παράλληλα µε την εφαρµογή 
απεντόµωσης – µυοκτονίας όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων.  
4. Με το πέρας της απολύµανσης θα προσκοµίζεται ειδικό πιστοποιητικό απολύµανσης στο οποίο θα 
αναγράφεται ηµεροµηνία, χώρος εφαρµογής, µέθοδος εφαρµογής, είδος σκευάσµατος και δόση αυτού. 
5. Το χρησιµοποιούµενο σκεύασµα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένο από τον Ε.Ο.Φ, µε ευρύ φάσµα 
δράσης κατά ιών (ιός ηπατίτιδας, AIDS/HIV), βακτηρίων, µυκήτων και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
φέρει υπολειµµατική δράση και αθροιστικές ιδιότητες. 
6. Τα προαναφερθέντα σκευάσµατα θα πρέπει να είναι ελεύθερα αλδευδών. Να µην περιέχει ειδικότερα 
φορµαλδεΰδη ή οποιαδήποτε άλλη αλδεύδη. Ενδείκνυται  δε ως δραστική ουσία µια αµίνη µε ενώσεις 
τεταρτογενούς αµµωνίου (πλην χλωριούχου βελζαλκονίου και σετριµιδίου). 
 
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Παρακολούθηση της καταπολέµησης σε έντυπη ή Ηλεκτρονική µορφή, το οποίο θα έχει τις εξής δυνατότητες: 
 
1. Χωροθέτηση παγίδων, σηµείων δειγµατοληψίας σε κάτοψη του χώρου. 
2. Αποθήκευση σε βάση δεδοµένων των συµβάντων, επισκέψεων, εφαρµογών. 
3. Αποστολή στο Νοσοκοµείο –στην Αρµόδια Επιτροπή και στην Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων- 
έκθεσης - αναφοράς, έντυπης µορφή  µε συµβάντα, κάτοψη µε χρωµατικές ενδείξεις παρουσίας παρασίτων, 
επισκέψεις, εφαρµογές,  εκθέσεις αποτελεσµατικότητας. 
4. ∆ηµιουργία ενηµερωµένης αναφοράς κατάστασης χωροθετηµένων παγίδων, σε έντυπη µορφή. 
5. ∆ηµιουργία αρχείου ιστορικού επισκέψεων για την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέµησης. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Μπάρλας Κων/νος 

2. Λιαχοπούλου Αλεξάνδρα 

3. Χατζοπούλου Κων/να 

 


