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Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και 

μικροβιακής απολύμανσης του κτηρίου του Διοικητηρίου για τα έτη 2021 και 2022. 

Είδος Διαδικασίας: Απευθείας Ανάθεση 

Έγκριση 
Διαδικασίας: 

 
1175/09.03.2021 

Είδος Σύμβασης: Υπηρεσίες  

Αντικείμενο 
Σύμβασης, CPV: 

 
90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται  

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά 
βάσει τιμής 

Καταληκτική 
Ημερομηνία 

Υποβολής 
Προσφορών:  

     04.06.2021 ώρα 14:30 

Τρόπος – Τόπος 
Υποβολής 

Προσφοράς- 
Περιεχόμενα 

φακέλου 
προσφοράς 

Ηλεκτρονικά στο symvaseis@mathra.gr και μόνο εφόσον 
αυτό δεν είναι εφικτό  στο Γραφείο 210 του 2ου ορόφου του 
Υπουργείου (Διοικητήριο, Τ.Κ. 541 23, Θεσσαλονίκη) στο 
Τμήμα Γραμματείας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη 
«Υπόψη ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ», τηρουμένων  όλων των κανόνων για 
την διασφάλιση της μη διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Α. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙ της 
Πρόσκλησης. Η χρήση του υποδείγματος είναι υποχρεωτική. 
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Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά θα δοθεί για το 
σύνολο των υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών.  Προσφορά 
που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η οικονομική 
προσφορά πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου και να 
φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης 
Β. Τεχνική προσφορά, στην οποία μετά την πραγματοποίηση 
επιθεώρησης στο χώρο του κτιρίου του Διοικητηρίου, θα 
καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και εκτιμώντας τα 
προβλήματα θα εκπονήσει τη στρατηγική αντιμετώπισή τους. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος με την τεχνική προσφορά του 
οφείλει να περιγράψει επακριβώς  τον εξοπλισμό, τις 
μεθόδους και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει.  Ο 

υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει 
αποκλειστικά εγκεκριμένα σκευάσματα από το Υπουργείο 
Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και να 
προσκομίσει τις εγκρίσεις και τα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας των φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν. Από τα 
κατατιθέμενα έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει ότι τα 
σκευάσματα είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο (ή 
με ελάχιστη τοξικότητα και μικρή υπολειμματικότητα), 
άμεσης δράσης και σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. 
Στην προσφορά θα αναφέρονται η ονομασία των φαρμάκων, 
η σύνθεση, η δοσολογία τους, ο τρόπος εφαρμογής και ο 
τρόπος χρήσης ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι 
δε θα υφίσταται κίνδυνος επαφής τους με οργανισμούς μη 
στόχους, τρόφιμα και λοιπά υλικά, ο αριθμός έγκρισής τους 
από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το εργοστάσιο παραγωγής 
τους και το αντίδοτό τους, καθώς και τα συμπτώματα και οι 
απαιτούμενες ιατρικές ενέργειες σε περίπτωση τοξίκωσης 
(υποχρεωτική προσκόμιση εγγράφου). Τα κριτήρια βάσει των 
οποίων ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να επιλέξει τα 
σκευάσματα είναι η ελάχιστη τοξικότητα σε σχέση με το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, η μέγιστη ασφάλεια κατά την 
εφαρμογή τους, η δυνατότητα χρήσης του χωρίς 
παρεμπόδιση των διοικητικών λειτουργιών και η 
διακριτικότητα εφαρμογής τους. Ως εκ τούτων η τεχνική 
προσφορά πρέπει να περιέχει και σχετικό φάκελος με τα 
χαρακτηριστικά των χημικών σκευασμάτων - βιοκτόνων που 
θα χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο και 
ειδικότερα: 
Για τη μυοκτονία:  
1. Prospectus για κάθε τύπο δολωματικού σταθμού που 
προτείνεται και οι οποίοι είναι συμβατός με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης.  
2. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά 



την μυοκτονία.  
3. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν.  
4. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν (Material Safety Data Sheets - M.S.D.S.)  
Για την απεντόμωση:  
1. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την απεντόμωση.  
2. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που 
χρησιμοποιηθούν.  
3. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν (Material Safety Data Sheets - M.S.D.S.).  
Για τη μικροβιακή απολύμανση:  
1. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
την απολύμανση.  
2. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν από τον Ε.Ο.Φ. .  
3. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν (Material Safety Data Sheets - M.S.D.S.). 
 
Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να απασχολεί έναν (1) 
τουλάχιστον υπεύθυνο (γεωπόνο, χημικό κ.α.) ως μόνιμο 
προσωπικό με σχετική εμπειρία. Η απασχόληση του 
υπεύθυνου επιστήμονα θα αποδεικνύεται από τη σχετική 
άδεια απεντόμωσης- μυοκτονίας της εταιρίας από το 
αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η προσκόμιση σχετικών 
εγγράφων για την κατάσταση του ανθρωπίνου δυναμικού, 
πιστοποιητικά εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εμπειρίας στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο που θα πρέπει να διαθέτει  ο 
υποψήφιος ανάδοχος για το λοιπό προσωπικό που θα 
εμπλακεί στη διαδικασία. 
 
Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά του υποψήφιου 
αναδόχου πρέπει συνολικά να καλύπτει και να 
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 
που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Γ. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους, η οποία θεσπίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
152347/3807/81 Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
εκδίδεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ή Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης Ίδρυσης και 
Λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 
σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και 
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 323/4883/22-1-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 163/Β΄) 
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να 



βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό επάγγελμά τους. 
Ε. Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για παροχή υπηρεσιών ελέγχου 
παρασίτων. 
ΣΤ. Νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, Φ.Ε.Κ., 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ κλπ), 
ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα 
μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ή 
βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν πρόκειται για 
ατομική επιχείρηση. Αναλυτικά Στοιχεία της επιχείρησης, 
επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. 
 

Εκτιμώμενη 
Συνολική Αξία:  

έως 2.419,34€ χωρίς Φ.Π.Α.,  
έως 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (έως 1.500,00€ 
για έκαστο έτος)  

Χρηματοδότηση: ΑΛΕ 2420989001 του τακτικού προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Ειδικού Φορέα 1007-
999-0100000 

Υποχρεώσεις 
Αναδόχου – Ειδικοί 

όροι: 

- Όλες οι εφαρμογές των σκευασμάτων θα 
πραγματοποιούνται όπως ορίζονται από τη σχετική 
νομοθεσία υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου επιστήμονα, ο 
οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά. 
Επιβάλλεται η στενή συνεργασία του παρόχου με την 
Υπηρεσία προκειμένου να υπάρξουν άμεσα και μόνιμα 
αποτελέσματα με σεβασμό στην υγεία των διαβιούντων στο 
χώρο και με τη μέγιστη διακριτικότητα που απαιτείται. 
- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες 
διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων ενώ 
είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά 
για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Θα 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, 
πρόληψης και υγιεινής καθώς και μέτρα προστασίας των 
εργαζόμενων και επισκεπτών του κτιρίου του  Διοικητηρίου. 
Στα μέτρα περιλαμβάνονται ειδική προστατευτική στολή, 
γάντια, γυαλιά ασφαλείας, μάσκα, μπότες, σκούφος για τους 
εφαρμοστές καθώς και κιβώτιο Α΄ Βοηθειών με τα αντίδοτα 
σκευάσματα. Επιπλέον, θα τοποθετούνται σημάνσεις για τα 
σημεία/ περιοχές που γίνεται εφαρμογή των σκευασμάτων 
όπου θα αναφέρεται το είδος του σκευάσματος, η 
ημερομηνία εφαρμογής και λήξης της προειδοποίησης. 
- Ο υποψήφιος ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος 
ποινικά και αστικά για τυχόν ατύχημα που μπορεί να γίνει 
από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που χρησιμοποιείται 
στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης 
στα μέσα ψεκασμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 



εργασίας και κατά τη διαδρομή προς αυτήν. Ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα διαθέτει και θα προσκομίσει αντίγραφο 
συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης 
προς τρίτους, για βλάβη σε πρόσωπα και/ή υλικά, που 
ενδέχεται να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των 
πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 
- Ο υποψήφιος ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη 
ενημέρωσης του φακέλου ελέγχου εντομοκτονίας – 
μυοκτονίας του κτιρίου του Διοικητηρίου όπου θα 
καταγράφονται και πιστοποιούνται όλες οι δράσεις και τα 
αποτελέσματα, κατά τρόπο που να υπερκαλύπτει τις όποιες 
απαιτήσεις εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτικών φορέων. 
 Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι δράσεις που θα 
πραγματοποιούνται, είναι επιθυμητό, να καταγράφονται 
εκτός από τους φακέλους ελέγχου και σε κατάλληλο 
λογισμικό πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα εύκολης 
πρόσβασης, ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων και 
των όποιων αλλαγών απαιτούνται. Μέσω του συγκεκριμένου 
προγράμματος θα φαίνεται η χωροθέτηση των δολωματικών 
σταθμών και του δικτύου σύλληψης βαδιστικών εντόμων, 
ενώ θα δημιουργηθεί η βάση δεδομένων για τη δημιουργία 
ιστορικού συμβάντων, επισκέψεων, εφαρμογών σε κάθε 
χώρο του κτιρίου, παρακολούθηση της πορείας των εργασιών 
και έκδοση πεπραγμένων με ηλεκτρονικά στοιχεία εύκολα 
προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή από την αρμόδια υπηρεσία. 
-  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο υποψήφιος ανάδοχος 
οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 (Α΄147). 
- Η προσφερόμενη τιμή για Απεντόμωση – Απολύμανση - 
Μυοκτονία συμπεριλαμβάνει το κόστος των σκευασμάτων 
καθώς και το κόστος εργασίας των εργατοτεχνιτών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
 

Πληρωμή: Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  

 Κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 
7 του Ν. 4412/2016,  

 Κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 



 
                                                        Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

                    ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 

1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
5. Τμήμα Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 

φορέα)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4412/2016, 
Επί των εν λόγω κρατήσεων επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και 
κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 
Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής 
συμβατικής αξίας εφαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα αρχή. 
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 
το τιμολόγιο και αντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου τραπέζης - όπου φαίνεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του 
δικαιούχου- ή βεβαίωση της τράπεζας ή σχετική εκτύπωση 
από τραπεζικό σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Δημοσιότητα: Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 
Κωνσταντίνος Γκανάτσας 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των αιτούμενων υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως:  
Α. Έκαστο έτος της σύμβασης ο πάροχος οφείλει να τοποθετήσει είκοσι 

πέντε (25) δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, τριάντα δύο (32) χάρτινους 
δολωματικούς σταθμούς και τριάντα (30) πιάτα, διανεμημένους κατάλληλα σε 
όλους του χώρους του κτιρίου του Διοικητηρίου ενώ θα φροντίζει για την άμεση 
αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ή ελαττωματικών σταθμών δόλωσης. Οι θέσεις 
των αριθμημένων δολωματικών σταθμών θα καταγραφούν σε μια κάτοψη της 
εγκατάστασης, η οποία θα κατατεθεί στον αρμόδιο της Υπηρεσίας και θα τηρείται 
στο αρχείο της. 

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό 
πλαστικό υψηλής αντοχής και ασφάλειας, με μεγάλο χρόνο διάρκειας, υψηλής 
σταθερότητας και αντοχής στον ήλιο και ανθεκτικοί σε τυχόν καταπονήσεις. Σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να επιθεωρούνται οι θέσεις δόλωσης και να 
αντικαθιστούνται οι φαγωμένοι κύβοι. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων δεν 
πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή των χεριών του χρήστη με το δόλωμα. Οι 
δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να αριθμηθούν ανά χώρο και σε περίπτωση τυχόν 
επέμβασης ή/και τροποποίησης να αναφερθεί γραπτώς στην υπηρεσία ο τόπος και 
ο χρόνος τοποθέτησης/τροποποίησής τους. Λόγω της ιδιαιτερότητας των 
συγκεκριμένων εφαρμογών θα πρέπει να παρίσταται εξειδικευμένος επιστήμονας 
με σχετική άδεια, σε ισχύ, ο οποίος θα διατηρεί ενημερωμένο αρχείο 
σκαριφημάτων με τη θέση των δολωματικών σταθμών και των αριθμό των 
δολωμάτων, τα οποία θα προσκομίζει στη υπηρεσία όποτε του ζητηθεί. Κατά την 
κρίση της αντίστοιχης επιβλέπουσας υπηρεσίας, θα γίνεται δειγματοληπτικός 
έλεγχος όσες φορές αυτή το απαιτήσει.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
ώστε να μην τοποθετούνται πουθενά ελεύθερα δολώματα, παρά μόνο με χρήση 
ειδικού δολωματικού σταθμού, με κατάλληλη αρίθμηση και σήμανση, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. Πρέπει να ακολουθείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία E.U. 93/43, 
σύμφωνα με την οποία οι εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας απαιτούν 
επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση.  

Αναλυτικότερα για τις εργασίες μυοκτονίας: 
Κατά την μυοκτονία θα χρησιμοποιηθούν τρωκτικοκτόνα σκευάσματα, 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη 
χρήση, τα οποία θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να επιτρέπουν την 
εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης, και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
διασποράς τους. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κάθε 
σκευάσματος να εφαρμοστεί με τον ευκολότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο 
στους διάφορους χώρους. Θα προτιμηθούν σκευάσματα των οποίων απαιτείται η 
μικρότερη ποσότητα δολώματος κατά το σημείο δόλωσης και σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ετικέτας.  Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός 
του κτιρίου α) η αντιμετώπιση θα είναι άμεση και η καταστολή θα μπορεί να γίνει 
και με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες κ.α.) και β) θα εφαρμοστεί 
εντατικό σχέδιο καταπολέμησης ενώ η προσβεβλημένη περιοχή και οι 
περιβάλλοντες χώροι θα επιθεωρούνται σε διαδοχικές μέρες έως ότου υπάρξουν 3 
συνεχόμενοι «καθαροί έλεγχοι». Ένας επόμενος έλεγχος θα εξακολουθήσει μια 
εβδομάδα αργότερα για τη διασφάλιση του αποτελέσματος. 



Όλες οι συσκευασίες των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων θα φέρουν την 
προειδοποιητική ένδειξη   «ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ» επί του τοποθετηθέντος 
σκευάσματος. Η ίδια ένδειξη θα υπάρχει σε όλους τους δολωματικούς σταθμούς. Οι 
παγίδες σύλληψης θα επιθεωρούνται τακτικά και θα διασφαλίζεται ο κατά το 
δυνατόν ανώδυνος θάνατος των ζώων και ότι τα νεκρά τρωκτικά δεν θα 
αποτελέσουν εστία μόλυνσης στο εσωτερικό του κτιρίου. Η απομάκρυνση και η 
πιθανή καύση των νεκρών ζώων (εντός και εκτός δολωματικών σταθμών) θα γίνεται 
με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του παρόχου. 

Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής πρέπει να χορηγείται το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό.  

Αναλυτικότερα για τις εργασίες απεντόμωσης: 
Κατά την απεντόμωση θα γίνει καταπολέμηση κυρίως βαδιστικών και 

ερπόντων εντόμων, (κατσαρίδων, μυρμηγκιών, αραχνών και λοιπών εντόμων 
υγειονομικής σημασίας), είτε με ψεκασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα 
ανά περίπτωση, είτε με κατσαριδοκτόνο gel, αφού προηγηθεί δίκτυο 
παρακολούθησης ερπόντων εντόμων, σε κρίσιμες θέσεις εσωτερικά του κτιρίου. Με 
την ανάληψη του έργου θα γίνει καθολική και εντατική εφαρμογή κατσαριδοκτόνου 
gel σε όλους τους προσβεβλημένους χώρους. Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται 
στα φρεάτια, στους υπόγειους χώρους, στα λεβητοστάσια, αποχετεύσεις, ισόγειους 
χώρους, ορόφους, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής κατσαριδοκτόνου  
gel. Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται σε χρόνο και 
χώρο, με σκοπό την μόνιμη και καθολική απουσία κατσαρίδων. Ανάλογα με τα 
ευρήματα του δικτύου παγίδων σύλληψης αλλά και τις μαρτυρίες των χρηστών του 
χώρου, προτείνεται στις εφαρμογές να εναλλάσσονται οι δραστικές ουσίες των 
σκευασμάτων για να μην δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη. Προβλέπεται η 
εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, εκνεφώσεων (ULV), ή οποιασδήποτε 
ενδεδειγμένης μεθόδου, σε περίπτωση προσβολής από κοριούς, τσιμπούρια, 
ψύλλων, κ.α. Η εργασία στα φρεάτια θα γίνει με όσο το δυνατό καλύτερη διαβροχή 
των τοιχωμάτων. Θα καλύπτει τις σχάρες και τα ανοίγματα. Επιπλέον, κατά τους 
κρίσιμους μήνες από Μάρτιο έως και Οκτώβριο θα γίνεται ανά μήνα, έλεγχος και 
εφαρμογή στα φρεάτια ομβρίων (εντός κτιρίου και εντός του αύλειου χώρου) 
ταμπλέτας προνυμφοκτονίας και διενέργεια σε τυχόν εστίες ανάπαυσης και 
αναπαραγωγής κουνουπιών και λοιπών εντόμων, σε χώρους πρασίνου και 
εξωτερικούς χώρους, υπολειμματικοί ψεκασμοί. 

Η επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση φαρμάκου θα γίνεται σε 
συνεργασία και μετά από έγκριση της επιβλέπουσας αρχής. Όλα τα φάρμακα που 
θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προϊόντα Δημόσιας Υγείας, κατάλληλα για χρήση σε 
εσωτερικούς, εξωτερικούς και κατοικημένους χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον 
άνθρωπο και ηπιότερα για το περιβάλλον. Η εφαρμογή τους δεν πρέπει να αφήνει 
ίχνη και να έχουν την ελάχιστη δυνατή οσμή ενώ και ψεκασμός ουδέποτε θα γίνεται 
στον αέρα. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην 
ετικέτα του φαρμάκου.  

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης οικολογικών μεθόδων ιδιαίτερα 
σε χώρους εστίασης και παρασκευής τροφίμων (κυλικεία), όπως σύλληψη με χρήση 
φερομονικών παγίδων και μηχανικών μέσων όπως κολλώδεις επιφάνειες και ειδικοί 



λαμπτήρες. 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 
φωλιάσουν έντομα. Ειδικά για τους χώρους των κυλικείων προβλέπεται η 
εφαρμογή ειδικού επιχρίσματος για τον έλεγχο της οικιακής μύγας. 

Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ελληνική αγορά, να 
κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε, πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία 
ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. 
Θα προτιμηθούν σκευάσματα νέας τεχνολογίας (π.χ. μικροκάψουλες) των οποίων η 
εφαρμογή προκαλεί την ελάχιστη δυνατή οσμή και δεν αφήνουν ίχνη (στίγματα, 
λεκέδες) στις περισσότερες κοινές επιφάνειες (τοίχοι, μοκέτες κλπ). Σημαντική είναι 
η έγκαιρη έναρξη του ψεκασμού, δηλαδή με τα πρώτα σημάδια της προσβολής. Η 
καθυστέρηση του ψεκασμού κάνει την καταπολέμηση δυσκολότερη. Πριν γίνει 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια πρέπει να καθαρίζονται οι χώροι και να 
απομακρύνονται σκουπίδια, υπολείμματα τροφών, λίπη κ.α. Μετά το τέλος κάθε 
εφαρμογής πρέπει να χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Επίσης, πρέπει να 
ακολουθείται η ευρωπαϊκή οδηγία, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες 
απεντόμωσης απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και 
κωδικοποίηση.  

Β. Ο έλεγχος και αντικατάσταση των δολωμάτων - φαρμάκων που έχουν 
τοποθετηθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα θα πραγματοποιηθεί πέντε (5) φορές 
καθ’ έκαστο έτος της σύμβασης.  

Γ. Η μικροβιακή απολύμανση των χώρων υγιεινής του κτιρίου του 
Διοικητηρίου θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) φορές καθ’ έκαστο έτος της σύμβασης. 
Η απολύμανση θα γίνει με ειδικό ψεκαστικό μηχάνημα (νεφελοψεκασμό) σε όλους 
τους χώρους υγιεινής όπου χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κατανομή των υλικών στον αέρα και στις επιφάνειες, 
χωρίς να διαταράσσεται η σχέση της θερμοκρασίας (μέγεθος Σταγονιδίων 01-30 μ). 
Το απολυμαντικό που θα χρησιμοποιηθεί να ενδείκνυται για την πρόληψη 
μολύνσεων από μικρόβια. Να είναι εγκεκριμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να 
έχει αποκλειστικά απολυμαντική – αντισηπτική δράση. Επίσης θα είναι άοσμο, μη 
τοξικό και ακίνδυνο για τους διακινούμενους στους χώρους. Τα χρησιμοποιούμενα 
σκευάσματα θα πρέπει να έχουν ευρύ φάσμα δράσης κατά μικροβίων, να 
περιορίζεται η παρουσία δυσάρεστων οσμών και δεν θα πρέπει να έχουν 
υπολειμματική δράση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει την σχετική άδεια του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθε W.C. που θα γίνεται 
απολύμανση, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει πιστοποιητικό απολύμανσης 
που θα αναγράφεται η ημερομηνία απολύμανσης και η ώρα. Μετά το τέλος κάθε 
εφαρμογής πρέπει να χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  
 
 
 
 

 
 
 

 

Παροχή Υπηρεσιών 
μυοκτονίας, 
απεντόμωσης και 
μικροβιακής 
απολύμανσης των 
χώρων υγιεινής, στο 
χώρο του κτιρίου 
του Διοικητηρίου  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Της επιχείρησης ή της Ένωσης ή Κοινοπραξίας επιχειρήσεων 
..........................…………………..…….....……......................................................................................
.......................... 
.....................................................................................................................................................
.......................... 
.....................................................................................................................................................
.......................... 
με έδρα 
τ....................................................................................................................................................
........... 
οδός.......................................................................................................... αριθμ 
…............................................... 
Τ.Κ.………………Τηλ.……………………..….....Fax………………………….......email….....................................
.......................... 
 
Προς:  Το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)» 
 
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης 

του τίτλου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσής αυτής, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 

χωρίς επιφύλαξη τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό 

της, υποβάλλοντας την παρούσα Οικονομική Προσφορά: 

A/A Περιγραφή Υπηρεσίας 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Αριθμητικώς χωρίς Φ.Π.Α. 24%) 

 

1.  Παροχή Υπηρεσιών μυοκτονίας, 
απεντόμωσης και μικροβιακής 
απολύμανσης των χώρων υγιεινής, στο 
χώρο του κτιρίου του Διοικητηρίου έως 31-
12-2021 
 

 



2.  Παροχή Υπηρεσιών μυοκτονίας, 
απεντόμωσης και μικροβιακής 
απολύμανσης των χώρων υγιεινής, στο 
χώρο του κτιρίου του Διοικητηρίου έως 31-
12-2022 

 

3.  ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%)ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
........................................................................................................................... 
Σημείωση: 
Στην ανωτέρω οικονομική προσφορά περιλαμβάνεται η εργασία, το όφελος, τα ειδικά, 
γενικά έξοδα κλπ. του Προμηθευτή, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που προκύπτει από την 
παρούσα Πρόσκληση και το Παράρτημα Ι αυτής. 
 

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ), ........................................................... 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ,ΣΦΡΑΓΙΔΑ:____________________ 
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