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καηάθεζης προζθοράς για ηην προμήθεια ηης σπηρεζίας Απενηόμφζης 
- Μσοκηονίας ηοσ Νοζοκομείοσ 

 
ΠΡΟ 

ενδιαθερόμενοσς οικονομικούς θορείς 

 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απφθαζεο δηνξηζκνχ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

1. Την αριθ. αξηζκ. 521/19357/21-12-2021 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ 
γηα ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο Απεληφκσζεο -
Μπνθηνλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 
2. Σελ αξηζ. 537/20032/29-12-2021 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: «Έγθξηζε 1) 
αλαγθαηφηεηαο-ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 2.300,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο Απεληφκσζεο 
- Μπνθηνλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ 
πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο» 
 

 
        Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ "ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ’ θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Σξίηε 18-01-

2022 θαη ψξα 14:00 κ.κ. πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο 

Απεληφκσζεο - Μπνθηνλίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

1.854,84,00€ άλεπ ΦΠΑ. 

       Πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

ππεξεζίαο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η 



ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά. Η 

παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζε δηάξθεηα ελφο έηνπο. 

 
         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη 

λα κελ ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα 

χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 

ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 

265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 



δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 

2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ζαο λα καο πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο 

άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 



Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα 

πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη απφ απηέο. 

 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ – ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο 
θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ (πάζεο θχζεσο) πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη ηξσθηηθψλ 
ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. 
 
Ο ανάδοτος πρέπει να διαθέηει:  

1. Ο αλάδνρνο πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη άδεηα εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (έρεη ζεζπηζηεί κε ηελ αξηζκ.:152347/380 
Τπνπξγηθή Απφθαζε ) ηελ νπνία ζα επηζπλάςεη ζε επηθπξσκέλν 
θσηναληίγξαθν. 

2. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην 
ην νπνίν ζα επηζπλάςεη ζε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν. 

3. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001, γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ παξαζίησλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001, ηα 
νπνία ζα πξέπεη λα επηζπλαθζνχλ ζε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα καδί κε 
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. 

4. Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο 
ζηελ εξγαζία. ( ΔΛΟΣ 1801 / OHSAS 18001 – ΤΣΗΜΑ ΤΓΔΙΑ & 
ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ) ην νπνίν ζα επηζπλάςεη ζε επηθπξσκέλν 
θσηναληίγξαθν. 

5. Αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε 
πξφζσπα ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ ησλ 
πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ.  

6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πηζηνπνηήζεη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ θαη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζε 
Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ή Ννζνθνκεηαθνχο ρψξνπο ε θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. 
Η πηζηνπνίεζε ζα γίλεη βάζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί ζηα 
ζπλεξγαδφκελα Ννζνθνκεία ή Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηα ηειεπηαία δχν έηε θαη 
ζπγθεθξηκέλα: 

 Κάηνςε ηνπ δηθηχνπ κπνθηνλίαο 

 Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ 

 Πηζηνπνηεηηθά επηζθέςεσλ 

 Βεβαίσζε θαιήο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ππεξεζηψλ 
7. Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ κέζνδν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη εθαξκνγέο λα 

γίλνληαη κε κέζνδν πνπ ζα είλαη εγθεθξηκέλε απφ αξκφδην επηζηεκνληθφ ή 
θξαηηθφ θνξέα, Διιεληθφ ή Δπξσπατθφ ,θαη λα είλαη αζθαιείο γηα ηνπο 
αζζελείο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο. Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη κε 
κεζφδνπο ζχγρξνλεο θαη απινπνηεκέλεο, λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε 
πγξαζίαο- ζεξκνθξαζίαο θαη λα κελ ππάξρεη θζνξά ή δεκηά κεραλεκάησλ ή 
εγθαηαζηάζεσλ. 

8. Βεβαίσζε απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο κε ηνμηθφηεηαο 
ησλ πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 
αζζελψλ θαη γεληθά ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σα 
ρεκηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ 
ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. Να αλαγξάθεηαη πάλσ ζε 
απηά ε αθξηβή νλνκαζία ηνπο, λα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη λα έρνπλ ρακειά 
επίπεδα ηνμηθφηεηαο. Μεηαμχ ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν 



ζθεπαζκάησλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθείλν κε ηελ καθξχηεξε ρξνληθά 
ππνιεηπφκελε δξάζε θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηηο πξνζθνξέο ε ρεκηθή 
ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ, ε ππθλφηεηα ζην δηάιπκα, ην ρξεζηκνπνηνχκελν 
δηαιπηηθφ (εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη) νη νδεγίεο ρξήζεο θαη ηα αληίδνηά ηνπο 
θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Σα έληππα κε ηηο 
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ ζθεπαζκάησλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν 
ειέγρνπ παξαζίησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9. Να κπνξεί λα πηζηνπνηήζεη επηηπρή εθηέιεζε αλάινγσλ έξγσλ 
θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ (πάζεο θχζεσο) πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη 
ηξσθηηθψλ ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ.  

10. Να θαηαηεζεί θάζε πξφζζεην ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο (εκπεηξία, επηζηεκνληθή επάξθεηα, επηρεηξεζηαθή επάξθεηα). 

11. Να θαηαηεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ 
αλσηέξσ πξναπαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ.  

Η μη καηάθεζη ηφν ανφηέρφ αποδεικηικών ζσνεπάγεηαι ασηόμαηα και ηην 
απόρριυη ηης προζθοράς. 
 
Για ηην εθαρμογή ηφν ζκεσαζμάηφν πρέπει να πληρούνηαι ηα παρακάηφ : 

1. Ο αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ρεκηθά ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα απφ ην 
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
Π.Γ.205/2001 (άνζκα θαη αηνμηθά), ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη ηνλ 
αλάδνρν. Σηο εγθξίζεηο θαη ηα δειηία δεδνκέλσλ αζθαιείαο (MSDS) απηψλ, 
κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, νθείιεη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν.  

2. Ο αλάδνρνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ λα πεξηγξάθεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα 
ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο, ηελ 
δξαζηηθφηεηα ηνπο, αληίδνηα θηι. 

3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη φζα ηδηαίηεξα κέηξα πξνθχιαμεο 
έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο απηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
ε απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη 
ην νηθνζχζηεκα. 

4. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηελεξγεί ηνπο ςεθαζκνχο, θαζψο θαη ηηο εθαξκνγέο 
κπνθηνλίαο, ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη λα ιακβάλεη φια 
ηα κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (γάληηα, γπαιηά αζθαιείαο, κάζθα, κπφηεο θαη 
ζθνχθν), πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ εξγαζία. Θα πξέπεη επίζεο λα θέξεη 
καδί ηνπ θηβψηην Α΄ Βνεζεηψλ κε ηα αληίδνηα ζθεπάζκαηα. 

5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζε ςεθαζηηθά 
θαη ινηπά κέζα γηα ηελ θαιή εθαξκνγή ηεο θαηαπνιέκεζεο. Όινο ν 
εμνπιηζκφο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα θαη πιηθά επηβαξχλνπλ ηνλ 
αλάδνρν.  

6. Οη δνισκαηηθνί ζηαζκνί, νη κεραληθέο παγίδεο ζχιιεςεο ηξσθηηθψλ, νη 
ιακπηήξεο ησλ  ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ παγίδεπζεο εληφκσλ θαη νη θνιιψδεηο 
επηθάλεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επιβαρύνοσν ηον ανάδοτο. 

7. Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα 
θαη δηαθξηηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ε 
θείκελε λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη 
εθαξκνγέο ζα γίλνληαη κε επζχλε ηεο εηαηξείαο θαη ζα ιακβάλνληαη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα απηνπξνζηαζίαο, πξφιεςεο θαη πγηεηλήο, θαζψο θαη κέηξα 
πξνζηαζίαο ησλ λνζειεπφκελσλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 
Οπδεκία επζχλε θέξεη ην Ννζνθνκείν εμαηηίαο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
εηαηξείαο. 

8. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε θάζε θιήζε ηνπ 
Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ φπνηνπ έθηαθηνπ πξνβιήκαηνο εληφκσλ 
(πάζεο θχζεσο) πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη ηξσθηηθψλ πξνθχπηεη. Η εηαηξεία 
κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 δεζκεχεηαη ζηελ άκεζε αληαπφθξηζε 
εληφο 12 – 24 σξψλ ζε θάζε θιήζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 



επίιπζε εθηάθησλ πξνβιεκάησλ. Οη έθηαθηεο επηζθέςεηο πνπ πηζαλφλ λα 
απαηηεζνχλ γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη 
ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

9. Δάλ κεηά ηελ εθαξκνγή Απεληφκσζεο-Μπνθηνλίαο ζπλερίδεηαη ε θαζεκεξηλή 
επαλεκθάληζε παξαζίησλ εληφκσλ, ηξσθηηθψλ θ.η.ι. ν αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο, ρσξίο άιιε ακνηβή, λα επαλαιάβεη ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ 
πξνθεηκέλνπ λα εμαθαληζηνχλ φια ηα έληνκα θαη ηξσθηηθά, κε δπλαηφηεηα 
αιιαγήο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Δάλ παξφια απηά ζπλερίδεηαη ην πξφβιεκα 
ηφηε ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη δε δηθαηνχηαη θακία 
ακνηβή, κε ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

10. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εθαξκνγψλ δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε 
εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ. 
Οη εθαξκνγέο δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε πγεία ησλ αζζελψλ θαη φισλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη λα πξνθαιεί δεκηά ζηα ηξφθηκα. 

11. Όιεο νη δξάζεηο πξέπεη λα γίλνληαη φπσο απαηηείηαη απφ ηηο δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο, ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

12. Να παξαδίδεη κεληαίεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, πξσηφθνιια 
παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ 
εληφκσλ, θαζψο θαη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο κε επηζήκαλζε 
ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά έιεγρν. 

13. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νπδεκία  ζρέζε έρεη κε ην Ννζνθνκείν. Ο 
αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά, θνηλσληθά γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. 

14. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα θαιχπηεη ΟΛΟΤ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
15. Η απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ απαηηεί ζπρλή ελαιιαγή 

θαξκάθσλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη εζηζκφο ησλ εληφκσλ ζηα ζθεπάζκαηα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη.  

16. Ο αλάδνρνο δχλαηαη λα θαηαζέηεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπ. 

17. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ.  

 
2.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ιεπηνκεξή θαη ζαθή ηερληθή 
πξνζθνξά γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ. Η ηερληθή πξνζθνξά ζα αμηνινγεζεί γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ 
έξγνπ. 
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε δηαηήξεζεο ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ειεπζέξσλ 
εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ. 
 
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, δίθηπν 
δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο, ηθαλφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν είδνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη νη αλάινγεο 
πηζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά   
 ηνπ ππνςεθίνπ. 

2. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζπληεξεί ην δίθηπν δνισκαηηθψλ 
ζηαζκψλ κπνθηνλίαο. Οθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα αληηθαζηζηά ηνπο 
δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο (εθφζνλ ππνζηνχλ θζνξέο), κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

3. Σα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζσμπαγή, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε 
ηεο φπνηαο θαηαλάισζεο απφ ηξσθηηθά θαη λα απνθεχγεηαη ε δηαζπνξά ηνπο. 
Πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ. 



4. Σα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζκαηα λα πξνθαινχλ ηελ κνπκηνπνίεζε ησλ 
ηξσθηηθψλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δπζνζκίεο ζην ρψξν. 

5. Ο έιεγρνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 
ηξσθηηθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ηνπιάρηζηνλ μια θορά ηον μήνα. 

6. ηνπο ρψξνπο ηξνθίκσλ ζα γίλεηαη έιεγρνο ηεο παξνπζίαο ηξσθηηθψλ κε ηελ 
ρξήζε   κεραληθψλ παγίδσλ ζχιιεςεο ηξσθηηθψλ θαη ηελ ρξήζε θνιισδψλ 
επηθαλεηψλ εληφο απηψλ.   

7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θάηνςε ησλ ρψξσλ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, φπνπ ζα δειψλνληαη αξηζκεκέλεο νη ζέζεηο ησλ ζηαζκψλ 
κπνθηνλίαο. Μεηά ηηο εθαξκνγέο κπνθηνλίαο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη 
εγγξάθσο ην Ννζνθνκείν γηα ηηο παξαηεξνχκελεο θαηαλαιψζεηο αλά 
δνισκαηηθφ ζηαζκφ. 

 
ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ  

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηα έξπνληα έληνκα ζηηο 
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λα αλαθέξεη ζηε ηερληθή 
πξνζθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ εληνκνθηφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί. 

2. Οθείιεη λα εγθαηαζηήζεη άκεζα δίθηπν παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ 
ζε θξίζηκα ζεκεία ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζε αξηζκφ ηθαλφ 
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη δπλακηθά ε έληαζε θαη ε θχζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο. Οη ζπγθεθξηκέλεο παγίδεο δελ ζα εκπεξηέρνπλ θακηά δξαζηηθή 
νπζία θαη ζα είλαη εληειψο αθίλδπλεο γηα αλζξψπνπο θαη ην πεξηβάιινλ. Ο 
αξηζκφο θαη ην είδνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ 
ππνςεθίνπ. 

3. Ο έιεγρνο ησλ παγίδσλ ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ θαη νη ελδεδεηγκέλεο 
εθαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη μια θορά ηον μήνα ηοσλάτιζηον. 

4. Η θαηαπνιέκεζε εξπφλησλ εληφκσλ ζα γίλεηαη κε ρξήζε γέιεο ζηνπο 
εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηνχληαη έθηαθηεο εθαξκνγέο, φπνηε παξνπζηαζηεί αλάγθε, 
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε φπνηα πξνζβνιή εληφκσλ. 

5. ε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα γίλνληαη ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο 
πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ, ζηα θξεάηηα, ζηηο απνρεηεχζεηο, ζηα ππφγεηα, ζηα 
κεραλνζηάζηα, ζηηο ηνπαιέηεο, ζηα θιηκαθνζηάζηα, ζηηο ζχξεο εμφδνπ θαη 
εηζφδνπ θαη γεληθά ζηα θξίζηκα ζεκεία ηνπ ρψξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

6. Σα ρεκηθά ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ςεθαζηηθέο 
εθαξκνγέο ζα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη ηα δηαιχκαηα ζα εηνηκάδνληαη αθξηβψο 
πξηλ ηελ εθαξκνγή, παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ  παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ 
απφ ην λνζνθνκείν. 

7. Πξνβιέπεηαη ην άλνηγκα ησλ θξεαηίσλ θαη ν ςεθαζκφο ηνπο έηζη ψζηε λα 
αληηκεησπηζηεί ε πξνζβνιή απφ ηελ Periplanetta Americana. 

8. Δθηφο απφ ηα ρεκηθά πξντφληα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη 
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο (νηθνινγηθέο). 

 
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηκεησπίδεη φπνηεο πξνζβνιέο άιισλ 

παξαζίησλ θαη εληφκσλ (υύλλοι, κοριοί, μσρμήγκια, μύγες, ζθίγγες, 
κοσνούπια και ερπεηά) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε έθηαθηεο θιήζεηο εληφο 
24ψξνπ. 

11. ηνπο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο Γηαηξνθήο (καγεηξεία, ηξαπεδαξία πξνζσπηθνχ, 
απνζήθε ηξνθίκσλ, απνδπηήξηα πξνζσπηθνχ θιπ), ε εληνκνθηνλία ζα γίλεηαη 
πξνιεπηηθά μία θορά ηον μήνα ηοσλάτιζηον, ή θαη ζπρλφηεξα, εάλ 
απαηηείηαη.  ηνπο ρψξνπο, φπνπ δελ κπνξεί λα γίλεη ςεθαζκφο, ζα 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηζαξηδνθηφλνο γέιε. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, εάλ 
πξνθχςεη νπνηνδήπνηε έθηαθην πξφβιεκα, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα 
επαλαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ην 



λνζνθνκείν. ε φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο εληνκνθηνλίαο ζα 
παξεπξίζθεηαη απαξαίηεηα κε ην ζπλεξγείν ν ππεχζπλνο επηζηήκνλαο θαη νη 
ππεχζπλνη παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ απφ ην λνζνθνκείν. Ο αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα πξαγκαηνπνηεί ηελ ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ 
παγίδεπζεο εληφκσλ ησλ Μαγεηξείσλ θαη ηεο Απνζήθεο Σξνθίκσλ (αιιαγή 
ζηηο θνιιψδεηο επηθάλεηεο θαη ζηνπο ιακπηήξεο) κε δηθά ηνπ έμνδα. 

12. Η θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ νη 
ζρεηηθέο εγθχθιηνη ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο γηα ηα πξνγξάκκαηα 
θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ (Δγθχθιηνο Γηα/Γ.Π./νηθ. 19586/7-3-2018, 
ΑΓΑ: 6ΚΙΣ465ΦΤΟ-6ΔΝ).  

 
ΕΛΕΓΥΟ ΙΠΣΑΜΕΝΩΝ ΕΝΣΟΜΩΝ  

Καηά ηνπο θξίζηκνπο κήλεο απφ Μάξηην έσο Οθηψβξην, ζα εθαξκφδεηαη 
πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ ηπηάκελσλ εληφκσλ (κπγψλ, θνπλνππηψλ) κε 
εθαξκνγέο πνπ ζα έρνπλ σο ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε, αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
αξηζκνχ ηνπο.  

Αλά 20 εκέξεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αθκαηνθηνλία κε εηδηθά εγθεθξηκέλα 
εληνκνθηφλα ζθεπάζκαηα ζε πεξηθεξεηαθή βιάζηεζε, ιηκλάδνληα λεξά, παξθηλγθ, 
θξίζηκα ζεκεία θαη πξνλπκθνθηνλία κε εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ζε ιηκλάδνληα λεξά 
θαη θξεάηηα, θαζψο θαη ζε ζεκεία πνπ απνηεινχλπεγέο  αλαπαξαγσγήο  
θνπλνππηψλ. 
χλνιν εθαξκνγψλ εληνκνθηνλίαο: 16/έηος 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ζην Ννζνθνκείν θαη λα δηαηεξεί κε δηθή ηνπ 
επζχλε ελεκεξσκέλν αξρείν γηα λα κπνξεί ε Γηνίθεζε, ε Ννζειεχηξηα Δπηηήξεζεο 
Λνηκψμεσλ, ε  Δπηηξνπή Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ, ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 
ηνπ Έξγνπ θαη νπνηνζδήπνηε ειεγθηηθφο θνξέαο, λα πηζηνπνηεί ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη.  

Σν αξρείν απηφ ζα πεξηέρεη: 
1. Κάηνςε ρψξσλ, φπνπ ζα δειψλνληαη νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί, νη κεραληθέο 

παγίδεο ζχιιεςεο ηξσθηηθψλ  θαη νη αξηζκεκέλεο παγίδεο. 
2. Σα θχιια δεδνκέλσλ αζθαιείαο (MSDS) θαη ηηο άδεηεο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ. 
3. Δλεκεξσκέλν αξρείν θαηάζηαζεο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ. 
4. Αξρεία ζπκβάλησλ, επηζθέςεσλ (πξνγξακκαηηζκέλεο θαη έθηαθηεο), 

εθαξκνγψλ θαη επξεκάησλ δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ηξσθηηθψλ θαη 
εξπφλησλ εληφκσλ. 

5. Πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγψλ. 
6. Έθζεζε κεληαίαο επηζεψξεζεο κεηά απφ θάζε επίζθεςε γηα έιεγρν 

δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη εληνκνπαγίδσλ. 
Ξερσξηζηή έθζεζε κεληαίαο επηζεψξεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο εθαξκνγψλ ζηνπο 

ρψξνπο ρεηξηζκνχ ηξνθίκσλ γηα ηελ ηήξεζε μερσξηζηνχ αξρείνπ ζην Σκήκα 

Γηαηξνθήο. 

 

                                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ   

 

                                                                      ΠΑΤΛΟ Ι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ   
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