ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
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Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε συνολικό ποσό για έξι μήνες (θα συμπεριλαμβάνει εργασία και υλικά) η δε
πληρωμή θα γίνεται βάση τιμολογίου που θα εκδίδεται μία φορά το μήνα με ποσό ίσο προς το 1/6 του
συνολικού ποσού της προσφοράς.
Έργο του συνεργείου θα είναι η απεντόμωση και η μυοκτονία σε όλους τους στεγασμένους και υπαίθριους
χώρους του Νοσοκομείου κι των Κέντρων Υγείας Σαπών και Ιάσμου καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ
Τα παρασιτοκτόνα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας, να
είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Να είναι άμεσης δράσης και αποτελεσματικότητας και ακόμη να είναι σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. Η
χρήση τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχει κίνδυνος επαφής τους με
οργανισμούς μη στόχους, τρόφιμα και υλικά συσκευασίας.
Στην προσφορά θα αναφέρονται: α) η ονομασία των φαρμάκων, β) η σύνθεσή τους, γ) η δοσολογία τους, δ) ο
αριθμός έγκρισής τους από το Υπουργείο Γεωργίας, ε) το εργοστάσιο παραγωγής τους.
Όλες εν γένει οι εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
852/2004.
Οι τεχνικοί της εργολάβου εταιρίας θα πρέπει να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις ρουτίνας μία ανά μήνα κατά
τις οποίες α) θα γίνεται έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου
των Κέντρων Υγείας Σαπών και Ιάσμου καθώς και του ΚΕΦΙΑΠ, β) θα γίνεται έλεγχος όλων των δολωματικών
σταθμών παρακολούθησης – καταγραφής, γ) θα ανανεώνονται τα παρασιτοκτόνα και μη σκευάσματα, όπου
αυτό κρίνεται απαραίτητο και δ) θα γίνεται ψεκασμός σε περίπτωση ενεργούς προσβολής.
Μία τριμελής επιτροπή του Νοσοκομείου, η οποία θα οριστεί ως υπεύθυνη για τα θέματα καταπολέμησης των
παρασίτων στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και ΚΕΦΙΑΠ, θα συνοδεύει τον τεχνικό της εταιρίας για
τουλάχιστον ένα τμήμα της κάθε επιθεώρησης. Αντίστοιχες επιτροπές θα οριστούν και για τα Κέντρα Υγείας
Κατά την πρώτη επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί προληπτικός ψεκασμός στους χώρους αυξημένης
επικινδυνότητας (μαγειρεία, αποθήκες, υπόγεια) κι όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή του
νοσοκομείου.
Κάθε ίχνος παρουσίας – δραστηριότητας παρασίτων (κατανάλωση δολώματος, περιττώματα, αριθμός νεκρών ή
συλλαμβανομένων παρασίτων κλπ) θα πρέπει να καταγράφεται και να αναφέρεται στη διοίκηση του
νοσοκομείου σε συνδυασμό με λήψη μέτρων καταστολής όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Η εταιρία καταπολέμησης οφείλει να κάνει συστάσεις στη διοίκηση του νοσοκομείου σχετικά με διορθωτικές
ενέργειες αποτροπής εισόδου και παραμονής των παρασίτων στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου
(καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, ορθή αποθήκευση προϊόντων κλπ.) Αντίστοιχα
και για τα Κέντρα
Υγείας
Κάθε επιθεώρηση ρουτίνας θα πρέπει να πιστοποιείται με βεβαίωση πεπραγμένων που θα συνυπογράφεται από
υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρίας καταπολέμησης και την τριμελή επιτροπή του νοσοκομείου και των Κέντρων
Υγείας. Στη βεβαίωση θα καταγράφονται οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, υλικά και σκευάσματα που
χρησιμοποιήθηκαν (δόσεις, δραστικές ουσίες, αντίδοτα), ο χώρος και ο χρόνος εφαρμογής.
Μετά το πέρας του ελέγχου και όχι μετά την πάροδο 10 ημερών, η εταιρία καταπολέμησης θα υποβάλλει
γραπτή αναφορά (έκθεση) για την πορεία εξέλιξης του έργου και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει
να λάβει το νοσοκομείο και τα ΚΥ για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τους.
Οποιαδήποτε κλήση άμεσης ανάγκης για ύπαρξη παρασίτων στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να ακολουθείται με
επίσκεψη της εταιρίας στην επιχείρηση το αργότερο εντός 24 ωρών χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του
νοσοκομείου και των ΚΥ.
Από το νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας και τη συμβαλλόμενη εταιρία θα τηρείται ένας φάκελος πληροφοριών
που θα περιλαμβάνει:
1. Τους όρους της σύμβασης
2. Ένα επικαιροποιημένο σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων που θα παρουσιάζονται ξεχωριστά όλοι
οι δολωματικοί σταθμοί καταγραφής παρασίτων.
3. Αρχείο παρακολούθησης δολωματικών σταθμών τρωκτικών (Δεδομένα Κατανάλωσης Δολώματος).
4. Αρχείο παρακολούθησης σταθμών καταγραφής (δεδομένα σχετικά με το είδος, αναπτυξιακά στάδια,
αφθονία των καταγραμμένων παρασίτων).
5. Τα πρωτόκολλα επιθεώρησης ρουτίνας.
6. Τις γραπτές αναφορές κατόπιν των επιθεωρήσεων ρουτίνας.
7. Πληροφορίες για όλα τα παρασιτοκτόνα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (αρ. έγκρισης, τοξικότητα,
αντίδοτα κλπ).
Ειδικά για τα μαγειρεία θα συντάσσεται ξεχωριστό πρωτόκολλο επιθεώρησης ρουτίνας και γραπτή αναφορά
(έκθεση) τα οποία μαζί με την κάτοψη των μαγειρείων με τους δολωματικούς σταθμούς θα φυλάσσονται σε
ξεχωριστό φάκελο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1
Στους χώρους παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων που μπορεί να προσελκύουν έντομα αποθηκευμένων
προϊόντων θα γίνεται επιθεώρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας και παραγωγής τροφίμων
καθώς και των συσκευών αποθήκευσης κατά τη διάρκεια μη παραγωγικών ωρών μία φορά κάθε μήνα (6
φορές)
2
Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής (παγίδες κόλλας
ελκυστικές, φερομονικές παγίδες λεπιδόπτερων). Οι θέσεις των παγίδων αυτών πρέπει να σημειώνονται σε
κάτοψη του χώρου. Η ημερομηνία επιθεώρησης, οι αλλαγές των ελκυστικών και τα ευρήματα πρέπει να
καταγράφονται συστηματικά.
3
Η εφαρμογή εντομοκτόνων θα πρέπει να διατηρείται σε ελάχιστα επίπεδα και μόνο για την περίπτωση

διαχείρισης ενεργούς προσβολής.
Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των
πρώτων υλών και των παραγομένων προϊόντων.
5
Προληπτικοί ψεκασμοί πάνω σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται τρόφιμα δεν θα πραγματοποιούνται. Θα
γίνονται μόνο ψεκασμοί με ειδικά ακροφύσια (λεπτής δέσμης) σε δυσπρόσιτες επιφάνειες όπου μπορούν να
φωλιάζουν έντομα.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ
1
Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κατσαρίδων (θάλαμοι, μαγειρεία, υπόγεια) πρέπει να
τοποθετηθούν παγίδες κόλλας με ελκυστικό οι οποίες θα ελέγχονται σε όλες τις επιθεωρήσεις ρουτίνας και θα
αντικαθίστανται ανάλογα με τις υποδείξεις του κατασκευαστής.
2
Οι θέσεις των παγίδων πρέπει να σημειώνονται στην κάτοψη των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
3
Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εντατικής καταπολέμησης, οι επιθεωρήσεις θα γίνονται τουλάχιστον κάθε
2 εβδομάδες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας και εφαρμογή εντομοκτόνου (κατσαριδοκτόνα gel στους
θαλάμους και gel και ψεκασμοί στα μαγειρεία).
4
Οι επιθεωρήσεις θα ακολουθήσουν και μετά την εξαφάνιση των κατσαρίδων για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν
εκκολαφθεί νύμφες (σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίζεται η χρήση των παγίδων κόλλας κατά τις
επιθεωρήσεις αυτές).
4

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ
1
Στους χώρους των μαγειρείων δε θα χρησιμοποιούνται τρωκτικοκτόνα σκευάσματα εκτός εάν αντιμετωπίζεται
ενεργός προσβολή.
2
Απαγορεύεται να γίνει χρήση εκτεθειμένων δολωμάτων σε εσωτερικές θέσεις. Το τρωκτικοκτόνο σκεύασμα θα
πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς μέσα σε πλαστικούς ανθεκτικούς ή μεταλλικούς δολωματικούς σταθμούς,
ειδικά σχεδιασμένους για να αποφεύγεται η τυχαία επαφή του φαρμάκου με οργανισμούς μη στόχους.
3
Οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν, θα στερεωθούν μόνιμα σε συγκεκριμένη θέση, η οποία θα καταγραφεί
σε σχεδιάγραμμα του νοσοκομείου και των Κ.Υ
4
Οι εσωτερικοί δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζουν με κλειδί, αντίγραφο του οποίου θα έχει και ο
εξουσιοδοτημένος ως υπεύθυνος υπάλληλος του Νοσοκομείου και των Κ.Υ.
5
Δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, εξωτερικά στις εισόδους των κτιρίων,
στα υπόγεια, τις αποθήκες, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά στα μαγειρεία.
6
Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός του κτιρίου, θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα
εντατικό σχέδιο καταπολέμησης και η προβλεπόμενη περιοχή και οι περιβάλλοντες χώροι θα επιθεωρούνται σε
διαδοχικές μέρες (ακόμη και μη εργάσιμες) έως ότου να υπάρξουν 3 συνεχόμενοι «καθαροί έλεγχοι». Ένας
επόμενος έλεγχος θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα για τη διασφάλιση του αποτελέσματος.
7
Οι παγίδες σύλληψης θα επιθεωρούνται τακτικά και θα διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ανώδυνος θάνατος
των ζώων και ότι τα νεκρά τρωκτικά δε θα αποτελέσουν εστία μόλυνσης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.
8
Οι χώροι στους οποίους θα εφαρμοστεί η απεντόμωση – μυοκτονία αναφέρονται στα έγγραφα της Τεχνικής
Υπηρεσίας που επισυνάπτονται στο τέλος της διακήρυξης.

