ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ. N.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.

ΠΡΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Οργανική Μονάδα ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΘΕΜΑ: Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Η Μ Ε Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
σύμφωνα με την απόφαση αρ. 27η/28-11-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ., πρόκειται να προβεί σε
απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών, για Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης για
τις Δομές εντός και εκτός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις παρακάτω

τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία, πρέπει να καταθέσουν προσφορά εγγράφως, με
fax ή email) μέχρι τις 05-12-2018 ημέρα Τετάρτη και έως τις 15:00 μ.μ. στο Γραφείο Προμηθειών
του

Ψ.Ν.Θ.

(Λαγκαδά

196,

56

429,

Θεσσαλονίκη,

Fax

:

2313

324375,

e-mail:

promithies2@psychothes.gr).
Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες. Η αξιολόγηση
των προσφορών θα γίνει στις 06-12-2018, ημέρα Πέμπτη.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ., όλες
τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στο τηλέφωνο 2313 324376.
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Θεσσαλονίκη 30/11/2018
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (90921000-9)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην πραγματοποίηση του έργου που θα αναλάβει σε

όλους του χώρους του Γ.Ν.Θ. ΄΄Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπως και όλες τις εξωτερικές εποπτευόμενες δομές του συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων

2. Στις κλινικές εντός του Νοσοκομείου απαιτείται η μηνιαία επίσκεψη του συνεργείου για την
προληπτική εξόντωση έρποντων εντόμων.

3. Στους αποθηκευτικούς χώρους όπως και σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται οι επισκέψεις
θα πραγματοποιούνται προληπτικά ανά δίμηνο τόσο για έντομα όσο και τρωκτικά.

4. Στις εξωνοσοκομειακές δομές οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ανά δίμηνο

για προληπτικούς λόγους, εκτός από τις περιπτώσεις που εμφανίζονται έντονα προβλήματα
και απαιτείται εντατικό πρόγραμμα δράσης.

5. Σε οποιοδήποτε χώρο εντός ή εκτός του Νοσοκομείου, που παρατηρούνται-εμφανίζονται

έντονα προβλήματα, ο ανάδοχος θα λειτουργεί, εφαρμόζοντας έκτακτα προγράμματα
επισκέψεων μέχρι της επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος (ανά τρεις ή πέντε μέρες,
κ.λπ. κατά περίπτωση) πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος.

6. Σε κτίρια και χώρους γραφείων πλην των κλινικών, το συνεργείο υποχρεούται σε
προληπτικές επισκέψεις ανά δίμηνο.

7. Σε κάθε επίσκεψή του συνεργείου στις κλινικές για την εφαρμογή μυοκτονίας ή

εντομοκτονίας το συνεργείο υποχρεούται να επιδίδει ενυπόγραφη βεβαίωση εφαρμογής των
ενεργειών του την οποία συνυπογράφει η προϊσταμένη ή κάποιος υπεύθυνος της βάρδιας στο
τμήμα εφαρμογής. Οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις παραδίδονται και στις ΝΕΛ του
Νοσοκομείου. Στις βεβαιώσεις θα αναφέρεται: το είδος εργασίας που εφαρμόστηκε, τα
φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν, το είδος της επίσκεψης (τακτική – έκτακτη) και η
ημερομηνία.

8. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να καλύπτει άμεσα όλες τις έκτακτες ανάγκες (μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση από τις ΝΕΛ.)
ειδοποίηση.

μέσα σε 24-48 ώρες μετά την

9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εφαρμογής και απολυμάνσεων σε περίπτωση
που αυτές απαιτηθούν για συγκεκριμένους λόγους.

10. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να προσκομίσει με την προσφορά του:

•
•
•
•
•
•
•
•

την άδεια λειτουργίας εν ισχύ αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το ISO 9001:20015,
πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004,
συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης προς τρίτους,
την πρόσφατη κατάσταση των φαρμάκων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και τροφίμων, τομέα φυτικής παραγωγής και Φυτοπροστασίας,
τα πλήρη εγχειρίδια των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο,
τις οδηγίες χρήσης και τα δελτία ασφαλείας (MSDS) για τα προϊόντα που θα
χρησιμοποιηθούν,
καθώς και σχετικές εγκρίσεις των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν (υπουργικές
αποφάσεις εν ισχύ).

11. Για την καταπολέμηση των τρωκτικών σε χώρους όπου η χρήση χημικών μέσων δεν

απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρχει από τον ανάδοχο η
δυνατότητα δόλωσης με ειδικούς πακτωμένους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, οι
οποίοι θα τοποθετηθούν περιμετρικά των κτιρίων που εμφανίζουν προβλήματα. Ο αριθμός
των παγίδων απαιτείται να είναι ανάλογος των μέτρων κάλυψης του κτιρίου ώστε να
υπάρχει αποτελεσματικότητα. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου αντιμετώπισης θα
γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την ΝΕΛ.

12. Ο έλεγχος των παγίδων τρωκτικών εξωτερικών χώρων (δολοματικοί σταθμοί)

και η
αντικατάσταση των δολωμάτων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και η
κατανάλωση- αποτελέσματα του ελέγχου θα παραδίδονται καταγεγραμμένα σε ειδική
φόρμα στην Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ)

13. Οι επισκέψεις του συνεργείου σε οποιοδήποτε χώρο θα εφαρμόζονται αυστηρά υπό τον
έλεγχο και την καθοδήγηση του υπεύθυνου υπάλληλου του χώρου .

14. Στις περιπτώσεις που οι ψεκασμοί για ιπτάμενα και έρποντα έντομα, με συγκεκριμένα
φάρμακα κρίνονται αναποτελεσματικοί θα πραγματοποιείται αλλαγή των φαρμάκων ή θα
γίνεται συνδυαστικά και η χρήση τζέλ (τύπου Γολιάθ).

15. Σε τμήματα με ιδιαίτερα προβλήματα από κατσαρίδες, μετά από κάθε ψεκασμό

θα
τοποθετούνται παγίδες προσέλκυσης(ορμόνης) ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των
ψεκασμών και της εξόντωσης.

16. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καταθέτει στις ΝΕΛ μηνιαίες καταστάσεις όπως
προαναφέρεται στην παράγραφο 6 για όλα τα τμήματα που επισκέφτηκε.

17. Στους περισσότερους χώρους οι επισκέψεις του συνεργείου για τις διάφορες εργασίες θα
πραγματοποιούνται σε πρωινό ωράριο για τον καλύτερο έλεγχο από τους υπεύθυνους των
τμημάτων και δεν θα παρακωλύεται το έργο της υπηρεσίας. Μόνο κατόπιν συνεννόησης με
τον υπεύθυνο του τμήματος ή τη ΝΕΛ θα μπορούν να πραγματοποιούνται επισκέψεις σε
απογευματινές ώρες.

18. Για το κτίριο που στεγάζει την κλινική Παρατεινόμενης Νοσηλείας- ΑΡΓΩ – Σχολείο

Εξαρτήσεων όπου τα προβλήματα από τρωκτικά είναι έντονα, θα τοποθετηθούν πακτωμένοι

αριθμημένοι δολωματικοί σταθμοί με κλειδί ασφαλείας, περιμετρικά των κτιρίων, σε
ικανοποιητικό αριθμό για τους χώρους κάλυψης, οι οποίοι θα ελέγχονται από την εταιρεία σε
μηνιαία βάση. Παράλληλα για τους συγκεκριμένους χώρους θα εφαρμοστούν εντατικά
προγράμματα εξόντωσης
και στο εσωτερικό των κτιρίων για την καλύτερη
αποτελεσματικότητα.

19. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να επιβλέπει και να ελέγχει την δόλωση του κτιρίου των
Οξέων, του κτιρίου της Διοίκησης, το Κυλικείο «Φάρος» και το κτίριο των Μαγειρείων,
καθώς εκεί υπάρχουν ήδη τοποθετημένοι εξωτερικοί δολωματικοί σταθμοί για τρωκτικά.
Σχετική μηνιαία αναφορά ελέγχου θα παραδίδεται στην Ν.Ε.Λ.

20. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου εντάσσονται και οι ψεκασμοί για τα κουνούπια και

προνυμφοκτονία, όπου για την αποτελεσματικότητα αυτής από τον Απρίλιο έως και τον
Οκτώβριο θα εφαρμόζονται ψεκασμοί ανά 20ημερο σε συγκεκριμένους υποδεικνυόμενους
εξωτερικούς χώρους και φρεάτια, ή και δομές εκτός νοσοκομείου σε συνεννόηση τόσο με
την τεχνική υπηρεσία όσο και με τις ΝΕΛ. Για τις συγκεκριμένες εργασίες θα παραδίδονται
και οι ανάλογες βεβαιώσεις εφαρμογής των μέτρων στις ΝΕΛ.

21. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας εντάσσεται η καταπολέμηση και εξόντωση των μελισσών –

σφηκών και των φωλιών τους όταν προκύψουν ως θέματα στους χώρους του Νοσοκομείου
και των δομών του.

22. Στις υποχρεώσεις της εταιρείας εντάσσεται η καταπολέμηση φιδιών σε όλες τις δομές του
Νοσοκομείου στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα (πλην των τμημάτων που
επιβάλλεται υποχρεωτικά) και

23. Τέλος στις υποχρεώσεις της εταιρείας εντάσσεται η δυνατότητα απολύμανσης και άλλων
χώρων του Νοσοκομείου, πλην των τμημάτων στα οποία απαιτούνται και αναφέρονται
ακολούθως.

ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
Για το κτίριο των Μαγειρείων – Αποθήκη Τροφίμων, η ανάδοχος εταιρεία απαιτείται να ελέγχει σε
μηνιαία βάση:
Εξωτερικά:
• τους 25 δολωματικούς σταθμούς περιμετρικά του κτιρίου (δόλωση ή τυχόν
αντικατάσταση από φθορές).
Εσωτερικά:
• τους 10 σταθμούς μηχανικής παγίδευσης τρωκτικών,
• να συντηρεί τις 12 ηλεκτρικές εντομοπαγίδες,
• να εφαρμόζει προγράμματα υπολειμματικών ψεκασμών για κατσαρίδες,
• να εφαρμόζει τους θερινούς μήνες προγράμματα καταπολέμησης ιπτάμενων εντόμων,

•

•

να καταθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τον φάκελο Αρχείου όπως καθορίζονται από
την Μελέτη Haccp (πρόγραμμα επισκέψεων, βεβαίωση Μυοκτονίας –Απεντόμωσης,
φύλλα ελέγχου δολοματικών σταθμών, φύλλα ελέγχου εντομοπαγίδων, διορθωτικές
ενέργειες, λίστα φαρμάκων, φυλλάδια MSDS, προληπτικά μέτρα και δελτία
ασφαλείας ),
Αντίγραφα βεβαιώσεων των εφαρμογών θα παραδίδονται και στις ΝΕΛ.

1. Παράλληλα για τους συγκεκριμένους χώρους (μαγειρεία /αποθήκη τροφίμων) στους ήδη
υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να αντικαθιστά το φάρμακο
(δόλωμα) όπως και τους τυχόν κατεστραμμένους σταθμούς.
2. Για τα έρποντα έντομα (κατσαρίδες) θα εφαρμόζεται πρόγραμμα υπολειμματικών ψεκασμών σε
μηνιαία βάση, σε συνδυασμό με χρήση δολωμάτων σε μορφή gel, ενώ παράλληλα ο έλεγχο των
πληθυσμών θα πραγματοποιείται με παγίδες προσέλκυσης (χρήση ορμόνης).
3. Για την καταπολέμηση των ιπτάμενων εντόμων τους θερινούς μήνες θα εφαρμόζονται
υπολειμματικοί ψεκασμοί στον περιβάλλοντα χώρο οι οποίοι θα επαναλαμβάνονται ανά 20 μέρες.
Παράλληλα θα τοποθετείται ειδικό επίχρισμα ή άλλης μορφής παγίδες ιπτάμενων εντόμων, για τον
περιορισμό τους.
4. Στο χώρο των μαγειρείων υπάρχουν τρεις (3) ηλεκτρικές εντομοπαγίδες με λαμπτήρες η
συντήρηση και αντικατάσταση των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο.
5.Στον φάκελο Αρχείου (Απεντομώσεις – Μυοκτονίες) για τα μαγειρεία η ανάδοχος εταιρεία
υποχρεούται να αναφέρει τα παρακάτω:
α. το πρόγραμμα των επισκέψεων,
β. τις αποτυπωμένες θέσεις των δολοματικών σταθμών και των εντομοπαγίδων, στην
υπάρχουσα κάτοψη των μαγειρείων,
γ. βεβαίωση Μυοκτονίας - Απεντόμωσης σε μηνιαία βάση,
δ. τα φύλλα ελέγχου δολοματικών σταθμών,
ε. τα φύλλα ελέγχου εντομοπαγίδων,
στ. το εγχειρίδιο που να αναφέρει τα προληπτικά μέτρα και τα δελτία ασφαλείας των φαρμάκων
που χρησιμοποιούνται στις διάφορες εργασίες,
ζ. το εγχειρίδιο που θα αναφέρει τις διορθωτικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν σε
περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων με έντομα και τρωκτικά,
η. την άδεια της εταιρείας αναγνωρισμένη και εγκεκριμένη από το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
θ. την λίστα των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν τα οποία θα είναι εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ι. Φυλλάδια και MSDS των συνήθως χρησιμοποιούμενων.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΡΤΕΡΩΝ

&

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

1. Σε μηνιαία βάση θα προγραμματίζονται υποχρεωτικές επισκέψεις για εντομοκτονίες και
καταπολέμηση τρωκτικών.
2. Απολυμάνσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης όταν απαιτούνται για
συγκεκριμένους λόγους και μόνο σε συγκεκριμένους υποδεικνυόμενους χώρους. Η απολύμανση
θα πραγματοποιείται μόνο με σκευάσματα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. κατά προτίμηση χωρίς

αλδεϋδες και χωρίς υπολειμματική δράση με φάσμα δραστικότητας κατά ιών βακτηρίων και
μυκήτων συμπεριλαμβανομένου και του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης.
3. Τους καλοκαιρινούς μήνες (Απρίλιο-Οκτώβριο) θα εφαρμόζονται μέτρα απώθησης φιδιών. Οι
εργασίες κατά περίπτωση μπορούν να περιλαμβάνουν συνδυασμένη χρήση παγίδων, μέσων
οφιοαπώθησης, ή και ψεκασμό και ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων.
4. Όλες οι εγκαταστάσεις θα δολωθούν με πακτωμένους δολοματικούς σταθμούς που θα
ελέγχονται σε μηνιαία βάση. Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα παραδίδονται στη ΝΕΛ
5. Αν απαιτείται θα εφαρμόζονται ψεκασμοί για την καταπολέμηση των ιπτάμενων εντόμων
όπως επίσης και ψεκασμοί για την προνυμφοκτονία σε συγκεκριμένα υποδεικνυόμενα σημεία
που μπορεί να αποτελούν σημεία εκκόλαψης
6. Αν απαιτείται θα πρέπει να εφαρμοστεί δίκτυο παγίδων έρποντων εντόμων (gel, ή τροφικό
δόλωμα) για την καταπολέμησή τους.
Για την αποτελεσματικότητα ή όχι των εργασιών θα κατατίθεται αναφορά καλής εκτέλεσης
εργασιών από την ΝΕΛ ή την επιτροπή ελέγχου προς το Γραφείο Προμηθειών και τις
Οικονομικές Υπηρεσίες, η οποία θα κοινοποιείται και στη διοίκηση για την γνωστοποίηση τυχόν
προβλημάτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ): 108.903,69 τ.μ.

ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κλινικές: Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ Οξέα
Νοσοκομείο Ημέρας
Ηλεκτροεγκεφαλογράφος
Αποθήκες Εσωτερικές και Εξωτερικές
Γραφεία
Βιβλιοθήκη
Αρχείο Κλινικών
Αμφιθέατρο

1
2

Ισόγειο
Όροφος

1
2
3

Σχολή Ειδικότητας
ΚΕΚ
Εφημερείο

ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΘΕΞΙΣ (Μονάδα Απεξάρτησης)

ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ

ΔΕΗ Η/Ζ
1

Ισόγειο

ΚΤΙΡΙΟ Β – Δ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κλινική Ακαταλογίστων
Φαρμακείο
Κουρείο – Κομμωτήριο
Εργαστήριο
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
Γραφείο ΕΚΑΒ
Γυμνάστηριο
Σωματείο

ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
1
2

Μαγειρεία – Τραπεζαρία
Αποθήκη Τροφίμων

1

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Κλινική Παρατεινόμενης Νοσηλείας

2
3
4

«ΙΑΝΟΣ»- Απεξάρτηση (διπλή διάγνωση)
Αποθήκη εύχρηστου υλικού
Σχολική Μονάδα

1
2
3
4
5
6
7
8

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
Παθολογική Κλινική
Αποθήκες Παθολογικής
Εξωτερικά Ιατρεία Ειδικοτήτων
Ακτινολογικό
Οδοντιατρείο
Αποθηκευτικοί Χώροι Εσωτερικοί & Εξωτερικοί
Νεκροθάλαμος
Αιμοδοσία

ΚΤΙΡΙΟ Detox
1
2

Κλινική Detox
Αποθήκη Γενικού Υλικού

1
2
3

Υπόγειο
Ισόγειο
Όροφος

ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
1

Ισόγειο

ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
1

Συνεργεία
ΚΤΙΡΙΟ Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

1
2
3
4

Οξέα Β΄ Πανεπιστημιακής
Μέσης Νοσηλείας
Μονάδα Πρασίνου
Πολυχώρος Πολιτισμού Γ.Ε.Π.Ε. & Κ.Δ.

1
2
3
4

Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας
Αποθήκη Υλικού
Γραφείο Λοιμώξεων
Εκκλησία

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ
1

Ισόγειο

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1
2
3
4

Γραφεία Διοίκησης
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής
Γραφείο Υποδοχής
Εξωτερικές Αποθήκες
ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΛΗΣ

1
2

Πύλη
Τηλεφωνικό Κέντρο

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
1

Εργαστήριο

1
2

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Κλινική Επανένταξης (Ισόγειο & Όροφος)
Αποθήκες Κλινικής (Υπόγειο)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ψ.Ν.Θ.
1
2.α
2.β
2.γ
2.δ
2.ε
3.α
3.β
3.γ
3.δ
4.α

Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών (Καρτερές)
Α΄ ΜΟΨΣΑΤ (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου) 2.(α+β+γ+δ+ε)
Β΄ ΜΟΨΣΑΤ (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Β΄ ΜΟΜΨΕΤ (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Διαταραχές Μνήμης (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Κτίριο Γιαννιτσών) 3.(α+β+γ+δ)
Κέντρο Ημέρας (Κτίριο Γιαννιτσών)
Συμβουλευτικός Σταθμός Τοξικομανών (Κτίριο Γιαννιτσών)
Τμήμα Ψυχοθεραπείας και Στήριξης Οικογένειας (Κτίριο Γιαννιτσών)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα (Αμπελόκηποι – Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 41)
4.(α+β)

4.β
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Κινητή Μονάδα Παίδων – Εφήβων (Αμπελόκηποι – Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 41)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα ( Συκιές – Παπαδοπούλου 20)
Ξενώνας «Διάπλους» ( Ναυαρίνου – Βύρωνος 5)
Ξενώνας «Νόστος» (Α.Πόλη – Ακροπόλεως 20)
Οικοτροφείο «Πολίχνης» ( Πολίχνη -Τέρμα Αγνώστου Στρατιώτη)
Οικοτροφείο «Αλκυόνη» (Δήμος Περαίας – Αμπελοκήπων 18 Α)
Οικοτροφείο «Αμάλθεια» ( Δήμος Εχεδώρου Νίκης 8)
Οικοτροφείο «Ζέφυρος» ( Εύοσμος – 25ης Μαρτίου)
Οικοτροφείο «Χρυσαλλίδα» ( Δήμος Περαίας – Ψαρών 6)
Συμβουλευτικός Σταθμός Αλκοολικών (Πτολεμαίων 21)
Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» Πολυδύναμος Συμβ. Σταθμός (Αναγεννήσεως 13)

