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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1η Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : ANNA ΡΙΣΑ
ΣΗΛ.: 2132052518
ΦΑΞ : 2132052441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ηκεξνκελία

24/11/2021

Αξηζκ
12029/24πξσηνθ
11-2021
Ππορ:
Δηαιπείερ:
1. NYFC FACILITY
12ν ρηι. Δζληθήο Οδνύ
Αζελώλ – Λακίαο
Μεηακόξθσζε Αηηηθήο
Σει. 2108219097, Fax
2102028608
Email:info@nyfcsecurity.gr
2. TRUST FACILLITY
SERVICES AE
2ρικ Μαξθνπνύινπ –
Παηαλίαο ηθ 19041 Κνξσπί
Αηηηθήο info@trustfs.gr 210
8219097
3. NEXUS FACILITYΜΟΤΝΣΟΤΡΛΗ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΙΚΔ
Αξηζηνθάλνπο 8 ΣΚ 12134
Αλζνύπνιε Πεξηζηέξη Σει
2105720259 email
info@nexusf.gr

ΘΔΜΑ

: Ππόζκληζη ςποβολήρ πποζθοπών για ηην ΔΚΣΑΚΣΗ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ , ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ,
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ , ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΝΠΠ
CPV 90921000-9

Έρνληαο ππόςε:
Α. Σιρ διαηάξειρ
1. Σνλ Ν. 3527/9-2-2007, θεθ. Β΄ άξζξν 3, παξ. 11 πεξ. 23 (ε) «Κύξσζε ζπκβάζεσλ
ππέξ λνκηθώλ πξνζώπσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τ. Τ. & Κ. Α. & ινηπέο δηαηάμεηο».
2) Απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ γηα Αλαπξνζαξκνγή πνζώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
( ΦΔΚ 1291/11.8.2010).
3) Σν άξζξν 118 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ».
4) ΦΔΚ 1110/ /30-12-2019 η. ΤΟΓΓ Γηνξηζκόο Κνηλνύ Γηνηθεηή ζηα δηαζπλδεόκελα
ΝΠΓΓ
Ννζνθνκεία «ΓΝΑ ΙΜΑΝΟΓΛΔΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΔΜΙΓΚ & ΓΝ ΠΑΙΓΩΝ
ΠΔΝΣΔΛΗ».
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5)Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 80/2016 πεξί αλαιήςεσο ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο
6) Ν.2690/99 άξζξν 13 « πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ».
7) Ν. 4412/2016 ΦΔΚ 147/08.08.2016) θαη ηνλ 4605/19 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη: «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
8) N. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 Εκζςγσπονιζμόρ, απλοποίηζη και αναμόπθωζη ηος

πςθμιζηικού πλαιζίος ηων δημοζίων ζςμβάζεων, ειδικόηεπερ πςθμίζειρ ππομηθειών ζηοςρ
ηο μείρ ηηρ άμςναρ και ηηρ αζθάλειαρ και άλλερ διαηάξειρ για ηην ανάπηςξη, ηιρ ςποδομέρ
και ηην ςγεία (ειδικά άπθπο 53)
Β Σα ζσεηικά:
1.

1.

Το υπ.αρικμ. 10881/29-10-2021 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν
Λοιμϊξεων, ςχετικά με τθν υπερεπείγουςα αναγκαιότθτα διενζργειασ
εφαρμογϊν απεντόμωςθσ, απολφμανςθσ , μυοκτονίασ ςτον χϊρο του
νοςοκομείου.

2.

Σν ππ. αξηζκ. 9972/6-10-2021
έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθώλ
Λνηκώμεσλ,
ζρεηηθά
κε
ηελ
αλαγθαηόηεηα
ηαθηηθώλ
εθαξκνγώλ
απνιπκάλζεσλ-κπνθηνληώλ-απεληνκώζεσλ ζηνλ ρώξν ηνπ Γ.Ν.Π.Π.
Σν ππ.αξηζκ. 925/6-10-2021 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ ηκήκαηνο
Γηαηξνθήο, ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε πεξηηησκάησλ ηξσθηηθώλ , ζηνλ ρώξν
ησλ καγεηξείσλ.
Σν ππ.αξηζκ. 9969/6-10-2021 έγγξαθν ηεο Γηαρείξηζεο Τιηθνύ, ζρεηηθά κε ηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο, ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο, γξαθηθήο
ύιεο θαη ηκαηηζκνύ ηνπ λνζνθνκείνπ.
Σν ππ.αξηζκ. 923/5-10-2021 έγγξαθν ηεο Πξντζηακέλεο ΔΝΛ , ζρεηηθά κε ηελ
ππεξεπείγνπζα δηελέξγεηαο κπνθηνλίαο, ιόγσ ηξσθηηθώλ ζηελ θνπδίλα ηεο
Οξζνπεδηθήο θιηληθήο.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Το υπ.αρικμ. 911/4-10-2021 ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ του τμιματοσ
διατροφισ, ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ τρωκτικϊν, ςτθν κουηίνα τθσ
Ορκοπεδικισ.
Το υπ.αρικμ. 998/1-11-2021 ζγγραφο του Ρροϊςτάμενου Νευρολογικισ κλινικισ
ςχετικά με τθν εμφάνιςθ τρωκτικϊν .
Το υπ.αρικμ. 996/1-11-2021 ζγγραφο του τμιματοσ διατροφισ ςχετικά με τθν
φπαρξθ τρωκτικϊν ςτο τμιμα διατροφισ.
Το υπ.αρικμ. ζγγραφο τθσ Ρροϊςταμζνθσ ΩΛ κλινικισ , ςχετικά με τθν
εμφάνιςθ κατςαρίδων, και εντόμων ςτον διάδρομο τθσ κλινικισ.
Το υπ.αρικμ. 8327/20-8-2021 ζγγραφο τθσ Δ/ντριασ Βιοπακολογικοφ
εργαςτθρίου , ςχετικά με τθν εμφάνιςθ κατςαρίδων και μυρμθγκιϊν.
Τα υπ.αρικμ. 7264/14-7-2021, 7600/23-7-2021, 6591/25-6-2021 ζγγραφα τθσ
Ρροϊςταμζνθσ ΜΕΘ ςχετικά με τθν εμφάνιςθ μυρμθγκιϊν ςτθν κλινικι.
Τθν υπ.αρικμ. 11094/4-11-2021 Απόφαςθ Αν. Διοικιτριασ, ςχετικά με τθ
ςυγκρότθςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Τισ υπ.αρικμ. 11727/18-11-2021 τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κατζκεςε θ
επιτροπι
Τθν υπ.αρικμ. 12028/24-11-2021 Απόφαςθ Διοικθτι ςχετικά με τθν ζγκριςθ
δαπάνθσ, τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ζγκριςθ κλειςτισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ:ΨΗΦΤ469Η24-Γ9Μ)
Τθν επείγουςα αναγκαιότθτα ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ςχετικά με τισ εργαςίεσ
απολφμανςθσ, απεντόμωςθσ και μυοκτονίασ του Γ.Ν.Ρ.Ρ. για τθν εφρυκμθ
λειτουργία του.
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ΚΑΛΟΤΜΔ
Σνπο παξαιήπηεο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάζεζε
ηεο
ππεξεζίαο
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
,ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ,
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
,
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΓΝΠΠ , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή),
εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 15.000,00€ ζςμπεπιλαμβαν. ΦΠΑ 24%,
όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ», ηεο παξνύζαο
όπνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο.
Τποβολή πποζθοπάρ:
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε :
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο, είηε
(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ
Τπεξεζία.
ε πεξίπησζε απνζηνιήο (ηαρπδξνκηθήο ή courier) ή θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν,
πεξηπηώζεηο α θαη β άλσ, νη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ έρνπλ
πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηόθνιιν ηεο Τπεξεζίαο, ην αξγόηεξν κέρξη 8/12 /2021
ημέπα ΣΔΣΑΡΣΗ
και ώπα 14:30 π.μ.
Η Τπεξεζία δελ θέξεη επζύλε γηα ηπρόλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξώλ
πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νύηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα
παξαιεθζνύλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα από νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθό θαηάζηεκα,
αθόκα θαη αλ ε Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία. κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν πξηλ από ηελ σο
άλσ εκεξνκελία θαη ώξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά πξσηνθνιινύληαη θαη
θπιάζζνληαη από ηελ Τπεξεζία θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξν
ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξώλ πνπ νξίδεηαη ζην
Αποζθπάγιζη πποζθοπών: 9/12/2021 ημέπα ΠΔΜΠΣΗ και ώπα 9.30 π.κ
H αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί από ηελ ζπζηαζείζα
επηηξνπή.
Πεπιεσόμενο πποζθοπών
Α Κλειζηόρ θάκελορ Δπί ποινή Αποκλειζμού, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπος ηοποθεηείηαι η ηεσνική πποζθοπά με ηα ακόλοςθα :
1.. Σα δηθαηνινγεηηθά αδεηνδόηεζεο, πηζηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο .
β. Σηο κεζόδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εθαξκνγώλ ηελ
κέζνδν απνιύκαλζεο, ζθεπάζκαηα απνιύκαλζεο, ησλ ρώξσλ ηνπ ΓΝΠΠ . ii) γηα ηα
ινηπά δεηήκαηα κπνθηνλίαο, θαζώο
θαη
ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γεληθόηεξα όζα νξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Β. Κλειζηόρ θάκελορ Δπί ποινή Αποκλειζμού, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», όπνπ ηνπνζεηείηαη ε οικονομική θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηό Φ.Π.A. (%) ζην
νπνίν ππάγνληαη νη ππεξεζίεο.
Η μη ζςμμόπθυζη ππορ ηιρ αναγκαίερ ελάσιζηερ ανυηέπυ απαιηήζειρ
ζςνεπάγεηαι ηην απόππιτη ηηρ πποζθοπάρ.

ΚΡΑΣΗΔΙ
Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ όιεο νη λόκηκεο ελδεηθηηθέο θάησζη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ή
ζα επηβιεζνύλ, πιελ ηνπ αλαινγνύληα Φ.Π.A. ν νπνίνο βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.
1. 2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο ηνπ Ν. 3580/07 άξζξν 6
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2. 0,006% ππεξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
3. 3% ραξηόζεκν επί ηεο θξάηεζεο o,10% ππεξ Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ
4. 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ επη ηνπ 3% ραξηόζεκν ΔΑΓΗΤ
5. 0,06 Τπέξ αξρήο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθύγσλ
6. Υαξηόζεκν 0,06% ΑΔΠΠ
7. ΟΓΑ Υαξηόζεκν 0,06% ΑΔΠΠ
Οη άλσζελ θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ
8% Παξαθξάηεζε θόξνπ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ αθνύ
αθαηξεζνύλ νη θξαηήζεηο. Σν πιεξσηέν πνζό πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ησλ ηειηθώλ
πνζώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ ππνινγηζκό άλσζελ (θξαηήζεσλ & παξαθξάηεζεο
θόξνπ) από ηελ κηθηή αμία θάζε ηηκνινγίνπ πώιεζεο.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθώλ θαη
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαζώο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ
ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
«ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνύρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο από απηόλ, ε
αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ
138/Α/ 5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο
29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηόθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε
από ηνλ ζπκβαζηνύρν. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πώιεζεο δελ κπνξεί
λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδόζεσο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη
πνζνηηθήο παξαιαβήο».
Η ανάδοτος εηαιρεία μεηά ηο πέρας ηων εργαζιών σποτρεούηαι να καηαθέζει ζηο ΓΝΠΠ
βεβαιώζεις απολύμανζης ηων τώρων, σπογεγραμμένη από σπεύθσνο Υγιεινολόγο ,
ζηην οποία θα βεβαιώνονηαι οι τώροι ζηοσς οποίοσς έγινε απολύμανζη καθώς και ηα
ζκεσάζμαηα ποσ τρηζιμοποιήθηκαν.

Ο ΚΟΙΝΟ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ

ΓΑΛΑΙΝΑ ΗΛΙΑ
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« Τεχνικζσ

Προδιαγραφζσ ςχετι κά με την Απολφμανςη, Απεντόμωςη
και Μυοκτονία του ΓΝΠΠ»

Σχετικά
Διοικιτριασ

με:
2)

1)υπ.αρικμ.
αρ.

πρωτ.

11094/4-11-2021Απόφαςθ

11155/05-11-2021

ζγγραφο

του

Αν.

Γραφείου

Ρρομθκειϊν
Σε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ (2) με το οποίο ηθτοφνται Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ για εργαςίεσ Απολφμανςθσ - Απεντόμωςθσ – Μυοκτονίασ ςτο Γ.Ν. Ραίδων
Ρεντζλθσ, κατατίκενται Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ από τθν Επιτροπι Σφνταξθσ Τεχνικϊν
Ρροδιαγραφϊν όπωσ αυτι ορίηεται βάςει του ςχετικοφ (2) εγγράφου.
Οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ αφοροφν τα:


Κεντρικό Κτιριο του Νοςοκομείο Γ.Ν. Ραίδων Ρεντζλθσ (ςυμπ. Ξφλινου οικίςκου
και τροχοβίλασ)



Κτιριο Βϋ



Κτιριο Γϋ Ραιδοψυχιατρικό



Κτιριο Δ’



Κτιρια Τεχνικισ Υπθρεςίασ



Κτιριο Αρχείου



Ι Α Τ  Ο Ρ Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο ΚΕΝΤΟ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ

Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ
για εργαςίεσ Απεντόμωςησ – Μυοκτονίασ- Απολφμανςησ
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1. Γενικοί όροι
1.1

Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ
χϊρουσ και χϊρουσ ομαδικισ διαβίωςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Απαράβατοσ όροσ είναι θ προςκόμιςθ φωτοαντίγραφου τθσ άδειασ.

1.2

Ο εργολάβοσ κα πρζπει να ζχει πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτο αντικείμενο
τθσ εργαςίασ. Ο εργολάβοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςχετικά αποδεικτικά
ςτοιχεία.

1.3
Ο εργολάβοσ πρζπει να πιςτοποιιςει τθν επιτυχι εκτζλεςθ ανάλογων ζργων
καταπολζμθςθσ παραςίτων, ςε τουλάχιςτον δφο (2) Νοςοκομεία. Ο εργολάβοσ κα
πρζπει να κατακζςει ζγγραφα που ζχουν ιδθ παραδοκεί από εκείνον ςτα
Νοςοκομεία που κα αναφζρει, και ςυγκεκριμζνα:

--πιςτοποιθτικά εφαρμογϊν - βεβαιϊςεισ επιςκζψεων

--μθνιαίεσ ι τελικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων απεντόμωςθσ – μυοκτονίασ

--κάτοψθ του δικτφου μυοκτονίασ
Επίςθσ, ο εργολάβοσ κα πρζπει να κατακζςει βεβαιϊςεισ καλισ ςυνεργαςίασ από
1.4 τα ςυνεργαηόμενα με αυτόν Νοςοκομεία.
Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ κατά το ISO 9001:2015, για παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου παραςίτων.
1.5 Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ φωτοαντίγραφου του πιςτοποιθτικοφ.

1.6

Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν
εργαςία κατά το πρότυπο ISO 45001:2018. Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ
φωτοαντίγραφου του πιςτοποιθτικοφ.

1.7

Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ISO 14001:2015. Απαραίτθτθ είναι θ
προςκόμιςθ φωτοαντίγραφου του πιςτοποιθτικοφ.

1.8

Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει και να προςκομίςει αντίγραφο ςφμβαςθσ με
εταιρία διαχείριςθσ αποβλιτων.

1.9

Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό ςτο Ευρωπαϊκό Ρρότυπο CEPA EN
16636:2015 για Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Ραραςίτων. Απαραίτθτθ είναι θ
προςκόμιςθ φωτοαντίγραφου του πιςτοποιθτικοφ.

Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο
1.10 Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ φωτοαντίγραφου
του πιςτοποιθτικοφ.
Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει 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. Ουδεμία ευκφνθ
1.11 φζρει το Νοςοκομείο, εξαιτίασ πράξθσ ι παράλθψθσ των υπαλλιλων του
6
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εργολάβου. Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ φωτοαντίγραφου τθσ αςφαλιςτικισ
κάλυψθσ.
1.12 Ο εργολάβοσ πρζπει να προςκομίςει Βεβαίωςθ από τον αςφαλιςτικό του φορζα
που να φαίνεται ότι παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ
Εταιρείασ του εργολάβου. Να προςκομιςκεί Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ
τελευταίου τριμινου.
Ο εργολάβοσ πρζπει να απαςχολεί τουλάχιςτον ζναν (1) υπεφκυνο επιςτιμονα
(Γεωπόνοσ, Υγιεινολόγοσ, Βιολόγοσ, κ.α.), ωσ μόνιμο προςωπικό με τουλάχιςτον
1.13 τριετι εμπειρία ςτο αντικείμενο. Η απαςχόλθςθ των υπευκφνων επιςτθμόνων και
θ εμπειρία τουσ κα αποδεικνφεται από τθ ςχετικι άδεια απεντόμωςθσ μυοκτονίασ τθσ Εταιρείασ του εργολάβου από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων από τον χρόνο εγγραφισ του υπευκφνου επιςτιμονα ςε αυτιν.
1.14 Ο εργολάβοσ κα πρζπει να καλφπτει πλιρωσ τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ για τουσ
υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ, όπωσ ορίηονται το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, δθλαδι να είναι πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. Ο
εργολάβοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία.
1.15 Ο εργολάβοσ πρζπει να διακζτει επαρκζσ εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο κα
ζχει τουλάχιςτον τριετι εμπειρία ςτο αντικείμενο εργαςίασ. Η εμπειρία αυτι κα
υποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ Κατάςταςθσ από τθν Επικεϊρθςθ
Εργαςίασ, με το απαςχολοφμενο προςωπικό τθσ Εταιρίασ για τθν εκτζλεςθ τθσ
εργαςίασ αυτισ.
1.16 Ο εργολάβοσ, με ζγγραφό του προσ το Νοςοκομείο, κα ορίηει ςυγκεκριμζνα και
ονομαςτικά τον επιςτθμονικό ςυνεργάτθ ο οποίοσ κα βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι
ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ των χϊρων όπου χρειάηονται εφαρμογζσ
Απεντόμωςθσ – Μυοκτονίασ – Απολφμανςθσ, τθν Επιςταςία, τθν Επιτροπι
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Εργαςιϊν του
Νοςοκομείου.
Ο επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του εργολάβου κα παρευρίςκεται υποχρεωτικά, κα
οργανϊνει, κα κατευκφνει, κα ζχει τθν ευκφνθ που ορίηει ο Νόμοσ για όλθ τθ
1.17 διαδικαςία των εργαςιϊν, κα υπογράφει τα εκδιδόμενα πιςτοποιθτικά, και κα
είναι ςυνυπεφκυνοσ μαηί με τον εργολάβο (ποινικά και αςτικά) για κάκε ατφχθμα
που τυχόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του, για τθν παροχι και χριςθ Μζςων Ατομικισ
Ρροςταςίασ από το προςωπικό του, για τθν πρόλθψθ - υγιεινι - αςφάλεια των
χϊρων, των τροφίμων, των ςκευϊν, των μθχανϊν, του εξοπλιςμοφ, του
προςωπικοφ του εργολάβου, του νοςοκομειακοφ προςωπικοφ, των αςκενϊν και
παντόσ ευριςκομζνου ανκρϊπου εντόσ των νοςοκομείων και των δομϊν μασ.
1.18
Λόγω των ιδιαιτεροτιτων των χϊρων του Νοςοκομείου, ο εργολάβοσ και ο
υπεφκυνοσ επιςτιμονασ του εργολάβου κα πρζπει να λαμβάνουν γνϊςθ των
1.19 ςυνκθκϊν εργαςίασ μζςα ςε αυτό. Ρροσ τοφτο ο εργολάβοσ υποχρεοφται να
λαμβάνει υπόψθ του τθν αναγκαιότθτα και προτεραιότθτα ωσ προσ το χϊρο, το
χρόνο και τον τρόπο για τισ επεμβάςεισ, που κα κακορίηονται από το Νοςοκομείο
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ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο επιςτιμονα τθσ εταιρείασ του εργολάβου.
Ο εργολάβοσ πρζπει να ζχει διακζςιμο υπάλλθλο επί 24ϊρου βάςεωσ, για τθν
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιπτϊςεων που ζχει κρικεί από το Νοςοκομείο ότι
χριηουν άμεςθσ επζμβαςθσ.
Υποχρζωςθ του εργολάβου είναι να διατθρεί, τόςο τα κτίρια (εςωτερικοφσ
χϊρουσ), όςο και τουσ υπαίκριουσ χϊρουσ (εξωτερικοφσ χϊρουσ), των:
 Κεντρικό Κτιριο του Νοςοκομείο Γ.Ν. Ραίδων Ρεντζλθσ (ςυμπ. Ξφλινου
1.20
οικίςκου και τροχοβίλασ)
 Κτιριο Βϋ
 Κτιριο Γϋ Ραιδοψυχιατρικό
 Κτιριο Δ’
1.21
 Κτιρια Τεχνικισ Υπθρεςίασ
 Κτιριο Αρχείου
 ΙΑΤΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ
να είναι απαλλαγμζνα από κάκε είδουσ ζντομα, τρωκτικά, ερπετά, κ.α.
Πλεσ οι εφαρμογζσ κα γίνονται με ευκφνθ του εργολάβου, με τθν
1.22 αποτελεςματικότθτα, αςφάλεια και διακριτικότθτα που απαιτείται, όπωσ ορίηουν
οι διεκνείσ προδιαγραφζσ και θ κείμενθ νομοκεςία, και ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ του Νοςοκομείου.
Οι προγραμματιςμζνεσ επικεωριςεισ και εφαρμογζσ ςτο Κεντρικό Κτιριο του
1.23 Νοςοκομείου, το Κτιριο Β και το Κτιριο Γ κα γίνονται ςτθν αρχι κάκε μινα, και
όποτε κρίνεται απαραίτθτο από τουσ υπευκφνουσ των Τμθμάτων, τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου και τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Σε
1.24 περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ (π.χ. φπαρξθ τρωκτικϊν, εντόμων), ο εργολάβοσ
οφείλει να ανταποκρίνεται ζγκαιρα εντόσ 24ϊρου.
1.25 Οι προγραμματιςμζνεσ επικεωριςεισ και εφαρμογζσ ςτισ υπόλοιπεσ δομζσ μασ κα
γίνονται ςτθν αρχι κάκε τριμινου, και όποτε κρίνεται απαραίτθτο από τουσ
Υπευκφνουσ των δομϊν, τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Ζργου και τθν
Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ο
εργολάβοσ οφείλει να ανταποκρίνεται ζγκαιρα εντόσ 24ϊρου.

1.26

Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκδίδει πιςτοποιθτικό για όλων των ειδϊν τισ
εργαςίεσ που εκτελεί.

Ο εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο για τον εντοπιςμό
και τισ εφαρμογζσ που διενζργθςε ςτα πλαίςια ελζγχου ψφλλων, κοριϊν και
1.27 άλλων παραςίτων.
Ο εργολάβοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διατθρεί τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και
των υπόλοιπων δομϊν (εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ) απαλλαγμζνουσ από τθν
1.28 παρουςία εντόμων, τρωκτικϊν, κ.λ.π. Εάν δεν υπάρξει το επικυμθτό αποτζλεςμα
από τισ επεμβάςεισ και τισ εφαρμογζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, ο εργολάβοσ
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είναι υποχρεωμζνοσ να επαναλάβει τισ εργαςίεσ χωρίσ επιπλζον αμοιβι. Εάν παρ'
όλα αυτά εμφανίηονται ζντομα, τρωκτικά κ.α., τότε ο εργολάβοσ δεν εκτελεί
ςωςτά το ζργο του και είναι υπεφκυνοσ για τθν κατάςταςθ που παρουςιάηεται.
1.29 Ο εργολάβοσ με τθν προςφορά του οφείλει να περιγράψει ακριβϊσ τον εξοπλιςμό
και τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιιςει.
2. Τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τουσ
αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ, και να πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ των
2.1 ςφγχρονων εντομοκτόνων, τρωκτικοκτόνων κ.α.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να κατακζςει τισ άδειεσ εγκρίςεωσ των ςκευαςμάτων
και τα δελτία αςφαλείασ ςτο Νοςοκομείο. Κριτιριο επιλογισ των ςκευαςμάτων
είναι θ ελάχιςτθ τοξικότθτα ςε ςχζςθ με το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα, θ μζγιςτθ
2.2 αςφάλεια εφαρμογισ τουσ, θ δυνατότθτα χριςθσ τουσ χωρίσ παρεμπόδιςθ των
λειτουργιϊν του Νοςοκομείου, θ διακριτικότθτα τθσ εφαρμογισ τουσ και θ μθ
πρόκλθςθ βλάβθσ ςτθν υγεία των αςκενϊν και του προςωπικοφ.
2.3 Εκτόσ από τα χθμικά προϊόντα πρζπει να υπάρχουν και εναλλακτικζσ μζκοδοι
καταπολζμθςθσ, οι οποίεσ κα αξιολογοφνται κάκε φορά πριν τθ χριςθ τουσ.
Έλεγχοσ ερπόντων εντόμων
2.4 Οι προγραμματιςμζνεσ επικεωριςεισ και εφαρμογζσ ελζγχου ερπόντων εντόμων
κα γίνονται κατ’ ελάχιςτον μία φορά το μινα ςτο Κεντρικό Κτιριο του Νοςοκομείο
Γ.Ν.Ραίδων Ρεντζλθσ, ςτο Κτιριο Βϋ και το Κτιριο Γϋ Ραιδοψυχιατρικό και μια
φορά το τρίμθνο ςτα: Κτιριο Δ’ ,Κτιρια Τεχνικισ Υπθρεςίασ, ΙΑΤΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΟ ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ, Κτιριο Αρχείου.
Ο εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο (ζκδοςθ
πιςτοποιθτικοφ εφαρμογϊν) για τισ εφαρμογζσ που διενζργθςε, ςε εςωτερικοφσ
2.5 και εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςτα πλαίςια ελζγχου των ερπόντων εντόμων.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να παραδίδει μθνιαίεσ/τελικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων
όπου κα παρουςιάηονται, θ κάτοψθ του δικτφου παρακολοφκθςθσ ερπόντων
2.6 εντόμων, τα ευριματα των παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων, οι βεβαιϊςεισ
επιςκζψεων, ςυμπεράςματα και ενδεχόμενεσ προτάςεισ.
Ο εργολάβοσ πρζπει να εγκαταςτιςει δίκτυο παρακολοφκθςθσ ερπόντων εντόμων
(παγίδεσ) ςε κρίςιμεσ κζςεισ των εγκαταςτάςεων των νοςοκομείων και των δομϊν
2.7 μασ. Οι ςυγκεκριμζνεσ παγίδεσ κα περιζχουν ςτο εςωτερικό τουσ τροφικό
προςελκυςτικό και κολλϊδθ επιφάνεια, δεν κα εμπεριζχουν κάποια δραςτικι
ουςία, κα είναι ατοξικζσ και εντελϊσ ακίνδυνεσ για τουσ ανκρϊπουσ και το
περιβάλλον. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ τουσ κα είναι τζτοιοσ που κα επιτρζπει τθν
πιςτοποίθςθ τθσ απουςίασ ερπόντων εντόμων. Το είδοσ των παγίδων ςφλλθψθσ
κα πρζπει να αναφζρεται ςτθ Τεχνικι προςφορά του υποψθφίου.
2.8
Η καταπολζμθςθ ερπόντων εντόμων κα γίνει ςτουσ χϊρουσ των κτιριακϊν
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2.9 εγκαταςτάςεων με τθ χριςθ gel, εφαρμογζσ που επαναλαμβάνονται όποτε
παρουςιάηεται δραςτθριότθτα, με ςκοπό τθ μόνιμθ και κακολικι απουςία τουσ.
Σε υπόγειουσ, ιςόγειουσ χϊρουσ και ςτο ςφνολο των φρεατίων, κα γίνονται
3. ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ υπολειμματικότθτασ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Επίςθσ,
ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ κα γίνονται όποτε χρειαςκεί ςε εςωτερικοφσ και
3.1 εξωτερικοφσ χϊρουσ κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τουσ υπεφκυνουσ των χϊρων, τθν
Επιςταςία και τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.
Κατά τθ διάρκεια του ψεκαςμοφ δεν επιτρζπεται να παρεμποδίηεται θ εργαςία
του προςωπικοφ του Νοςοκομείου από τα ςυνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκαςμόσ
3.2 δεν πρζπει να προκαλεί δυςοςμία ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου, να εκτίκεται
ςε κίνδυνο θ υγεία των αςκενϊν και των εργαηομζνων, και πρζπει να μθν υπάρχει
κίνδυνοσ πρόκλθςθσ χθμικισ μόλυνςθσ ςτα τρόφιμα.
3.3
Στα μαγειρεία κα γίνεται κακολικι και εντατικι εφαρμογι κατςαριδοκτόνου gel.
3.4 Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να αντιμετωπίςει όποιεσ προςβολζσ υπάρξουν από
άλλα παράςιτα (ψφλλοι, κοριοί, μυρμιγκια κ.α.) και να ανταποκρίνεται άμεςα ςε
ζκτακτεσ κλιςεισ με εφαρμογι υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν, εκνεφϊςεων ι
4. οποιαςδιποτε ενδεδειγμζνθσ ενζργειασ.
4.1 Έλεγχοσ ιπτάμενων εντόμων
Σε τακτά χρονικά διαςτιματα (κυρίωσ κατά τουσ μινεσ Μάρτιο – Οκτϊβριο) κα
πρζπει να πραγματοποιοφνται ψεκαςτικζσ εφαρμογζσ, ι και άλλεσ μζκοδοι,
υπολειμματικότθτασ περιμετρικά των κτιρίων και ςε κρίςιμα ςθμεία του
περιβάλλοντα χϊρου, όπωσ ςτουσ χϊρουσ ανάπαυςθσ και αναπαραγωγισ
4.2 ιπτάμενων εντόμων για τθν αντιμετϊπιςθ τουσ.
Στο χϊρο των μαγειρείων και των διανομείων κα τοποκετείται ειδικό επίχριςμα ι
κατάλλθλεσ παγίδεσ ιπτάμενων εντόμων.
4.3
Ο εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο (ζκδοςθ
πιςτοποιθτικοφ εφαρμογϊν) για τισ εφαρμογζσ που διενζργθςε.
4.4 Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να παραδίδει μθνιαίεσ/τελικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων
ςχετικά με τον ζλεγχο ιπτάμενων εντόμων, με ςυμπεράςματα και ενδεχόμενεσ
προτάςεισ.
Έλεγχοσ Τρωκτικών
4.5 Ο ζλεγχοσ των δολωματικϊν ςτακμϊν, θ αντικατάςταςθ των τρωκτικοκτόνων
ςκευαςμάτων, και οι ενδεδειγμζνεσ εφαρμογζσ καταςτολισ κα γίνονται κατ’
ελάχιςτον μία φορά το μινα ςτο Κεντρικό Κτιριο του Νοςοκομείο Γ.Ν. Ραίδων
Ρεντζλθσ, ςτο Κτιριο Βϋ και το Κτιριο Γϋ Ραιδοψυχιατρικό και μια φορά το τρίμθνο
ςτα: Κτιριο Δ’, Κτιρια Τεχνικισ Υπθρεςίασ, ΙΑΤΟΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΟ
ΛΥΚΟΒΥΣΗΣ, Κτιριο Αρχείου.
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Ο εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο (ζκδοςθ
πιςτοποιθτικοφ εφαρμογϊν) για τον εντοπιςμό και τισ εφαρμογζσ που διενζργθςε
ςτα πλαίςια ελζγχου των τρωκτικϊν.
4.6
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να παραδίδει μθνιαίεσ/τελικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων
όπου κα παρουςιάηονται, θ κάτοψθ του δικτφου μυοκτονίασ, τα ευριματα των
παγίδων του δικτφου μυοκτονίασ, οι βεβαιϊςεισ επιςκζψεων, ςυμπεράςματα και
ενδεχόμενεσ προτάςεισ.
4.7
Ο εργολάβοσ πρζπει να εγκαταςτιςει δίκτυο μυοκτονίασ (δολωματικοφσ
ςτακμοφσ) ςε κρίςιμεσ κζςεισ των εγκαταςτάςεων των νοςοκομείων και των
δομϊν μασ (ψευδοροφζσ, υπόγεια, ςτζγεσ, περιμετρικά των κτιρίων, φρεάτια
κ.α.). Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα και δολωματικοί
ςτακμοί που κα εκμθδενίηουν τθ πικανότθτα διαςποράσ του φαρμάκου.
4.8
Ο εργολάβοσ με τθν ανάκεςθ του ζργου και ςτθ διάρκεια του κα πρζπει να
αντικαταςτιςει τυχόν φκαρμζνουσ και ελαττωματικοφσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ
4.9 με νζουσ, ςτο υφιςτάμενο δίκτυο. Επίςθσ, αν χρειαςκεί, κα εγκαταςτακοφν επί
πλζον δολωματικοί ςτακμοί. Οι δολωματικοί ςτακμοί κα πρζπει να είναι υψθλισ
αντοχισ και αςφάλειασ με ειδικό κλειδί, προκειμζνου να καταςτεί απαγορευτικι
θ προςζγγιςθ ανκρϊπων ι άλλων κθλαςτικϊν πζρα των τρωκτικϊν. Το κόςτοσ
4.10 για τθν αντικατάςταςθ των φκαρμζνων δολωματικϊν ςτακμϊν ι τθν εγκατάςταςθ
νζων, οι οποίοι κα είναι παρόμοιων προδιαγραφϊν με αυτοφσ που ιδθ υπάρχουν,
κα επιβαρφνει τον εργολάβο. Το είδοσ των δολωματικϊν ςτακμϊν κα πρζπει να
αναφζρεται ςτθν Τεχνικι προςφορά του υποψθφίου.
5.
Τα τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα, που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του
5.1 ζργου, κα πρζπει να είναι ςυμπαγι ϊςτε να επιτρζπουν τθν εκτίμθςθ τθσ όποιασ
κατανάλωςθσ και ταυτόχρονα να μθδενίηεται ο κίνδυνοσ διαςποράσ τουσ ςτο
περιβάλλον, και να είναι εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων για ανάλογθ χριςθ.
5.2
Στθν περίπτωςθ προςβολισ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ, θ αντιμετϊπιςθ κα είναι
άμεςθ και θ καταςτολι κα γίνει με μθχανικά μζςα ςφλλθψθσ (κόλλεσ, παγίδεσ
πολλαπλϊν ςυλλιψεων κ.α.), παράλλθλα με τθ χριςθ των δολωματικϊν ςτακμϊν,
με κακθμερινζσ επικεωριςεισ τθσ προςβεβλθμζνθσ περιοχισ και του
5.3 περιβάλλοντα αυτισ χϊρου μζχρι τθν πιςτοποίθςθ επίλυςθσ του προβλιματοσ.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να δολϊςει το ςφνολο των φρεατίων του Νοςοκομείου
5.4 και να διενεργεί μθνιαίουσ ελζγχουσ.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να ελζγχει τισ ψευδοροφζσ και τισ ςτζγεσ των κτθρίων
5.5 με τοποκζτθςθ δολωμάτων, κακϊσ επίςθσ να πραγματοποιεί ζρευνα ςτουσ
παρακείμενουσ χϊρουσ για τθν φπαρξθ φωλιϊν τρωκτικϊν όπου και κα δολωκοφν
κατάλλθλα.
6.
Στο χϊρο των μαγειρείων και των διανομείων κα τοποκετθκοφν δολωματικοί
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6.1 ςτακμοί υψθλισ αςφάλειασ φζροντασ ατοξικά δολϊματα για τον ζλεγχο και τθν
καταγραφι παρουςίασ τρωκτικϊν.
6.2 Εφαρμογζσ Απολφμανςησ - Μικροβιοκτονίασ
Οι εφαρμογζσ με ψεκαςμό ι εκνζφωςθ μικροβιοκτόνων ςκευαςμάτων κα γίνονται
6.3 μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ ςε χϊρουσ όπωσ: υπόγειοι διάδρομοι, χϊροι
ςυγκζντρωςθσ απορριμμάτων, κατόπιν υπόδειξθσ τθσ Επιτροπισ Νοςοκομειακϊν
Λοιμϊξεων.
7
Η τεχνικι τθσ απολφμανςθσ πρζπει να ςτθρίηεται ςε προδιαγραφζσ ςφγχρονθσ
7.1 τεχνολογίασ και πιςτοποιθμζνα δεν κα πρζπει να υπάρχει κίνδυνοσ για τθν υγεία
των ανκρϊπων κατά τθ διαδικαςία τθσ απολφμανςθσ, μετά το πζρασ τθσ, αλλά και
κατά τθν επαναχρθςιμοποίθςθ του χϊρου.
7.2 Η μζκοδοσ τθσ απολφμανςθσ που κα εφαρμόηεται, πρζπει να εγγυάται τθ μθ
φκορά ι ηθμιά εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων.
Τα απολυμαντικά - μικροβιοκτόνα υλικά που κα χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι
εγκεκριμζνα. Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ.
Ο εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο (ζκδοςθ
πιςτοποιθτικοφ εφαρμογϊν) για τισ εφαρμογζσ που διενζργθςε.
Οφιοαπώθηςη
Εφαρμογι ψεκαςμοφ ι άλλων μεκόδων - όπου απαιτείται – με οφιοαπωκθτικά
ςκευάςματα περιμετρικά των κτιρίων για τθν αντιμετϊπιςθ των ερπετϊν (φιδιϊν).
Ο εργολάβοσ οφείλει να ενθμερϊνει εγγράφωσ το Νοςοκομείο (ζκδοςθ
πιςτοποιθτικοφ εφαρμογϊν) για τισ εφαρμογζσ που διενζργθςε.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να παραδίδει μθνιαίεσ / τελικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων
7.3 ςχετικά με τον ζλεγχο ι τθν αντιμετϊπιςθ ερπετϊν, με ςυμπεράςματα και
ενδεχόμενεσ προτάςεισ.
Παρακολοφθηςη - Αξιολόγηςη εργαςιών (απεντομϊςεων – μυοκτονιϊν –
απολυμάνςεων, κ.α.)
Η παρακολοφκθςθ, θ εποπτεία και θ τελικι αξιολόγθςθ εκ μζρουσ του
Νοςοκομείου κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ των ςχετικϊν
7.4 εργαςιϊν θ οποία και κα ςυντάςςει το ανάλογο πρακτικό και τθν Επιτροπι
Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων.
Για να μπορεί θ Επιτροπι Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων και θ Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ του ζργου, αλλά και οποιοςδιποτε ελεγκτικόσ φορζασ (π.χ,
Ε.Φ.Ε.Τ.) να πιςτοποιεί τισ εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται, ο εργολάβοσ οφείλει
να τθρεί ενθμερωμζνο «φάκελο ελζγχου παραςίτων», τον οποίο κα παραδϊςει
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ςτο νοςοκομείο και κα περιζχει:
 Τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου
 Αρχεία με τα ςυμβάντα, τισ επιςκζψεισ (προγραμματιςμζνεσ και ζκτακτεσ) και
τισ εφαρμογζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί.
 Ρρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ των δολωματικϊν ςτακμϊν και των παγίδων
ςυλλιψεων ερπόντων εντόμων.
 Ριςτοποιθτικά εφαρμογϊν.
 Κατόψεισ των Μονάδων με τουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ.
 Ενθμερωμζνεσ μθνιαίεσ / τελικζσ εκκζςεισ πεπραγμζνων καταπολζμθςθσ
παραςίτων, ενθμερωτικοφσ πίνακεσ και διαγράμματα παγίδων - δολωματικϊν
ςτακμϊν με τισ καταναλϊςεισ, τισ τοποκετιςεισ νζων δολωματικϊν ςτακμϊν ι
τθν επανατοποκζτθςθ τουσ ςε άλλα ςθμεία των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων.
 Άδειεσ ςκευαςμάτων που ζχουν χρθςιμοποιθκεί.
 Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ των ςκευαςμάτων που ζχουν χρθςιμοποιθκεί.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να παραδίδει μθνιαίεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων που κα
περιλαμβάνουν πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ δολωματικϊν ςτακμϊν, κατόψεισ
των δικτφων παρακολοφκθςθσ με επιςιμανςθ των κζςεων προςβολισ ανά
δολωματικό ςτακμό, τον αρικμό των παγίδων ςφλλθψθσ και τθ καταγραφι των
ςυλλθφκζντων ερπόντων εντόμων, επιςκζψεισ (προγραμματιςμζνεσ και ζκτακτεσ),
εφαρμογζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, πιςτοποιθτικά εφαρμογϊν. Τζλοσ,
επικυμθτι είναι θ καταγραφι ςυμπεραςμάτων και ενδεχόμενων προτάςεων.
Ο εργολάβοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τα αρμόδια άτομα του Νοςοκομείου π.χ.
τουσ υπευκφνουσ των χϊρων, τθν Επιςταςία και τθν Επιτροπι Νοςοκομειακϊν
Λοιμϊξεων, χωρίσ αυτό να τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ
του.

Η Επιτροπή Σφνταξησ Τεχνικών Προδιαγραφών
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