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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,        27.01.2023 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Αρ. Πρωτ.: 419 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,    
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: Ν. Κυματής, 2313501359  
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr   
   
Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και μικροβιακής 

απολύμανσης του κτηρίου του Διοικητηρίου για το έτος 2023. 

Έχοντας υπόψη:  

1. το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

2. τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

4. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Eσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως ισχύει. 

5. τη με αρ.2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής δομής 

Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης 

για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, 

εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

6. τη με αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 

Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 

221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

7. το με αρ. 4879/07.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης. 

8. το με αρ. πρωτ. 5386/04.11.2022 αίτημα του διατάκτη. 

9. τη με αρ. πρωτ. 6214/13.12.2022 απόφαση προέγκρισης δέσμευσης πίστωσης, που 

αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Κ0Κ46ΜΤΛ6-8Τ8. 

10. τη με αρ. πρωτ. 6225/13.12.2022 βεβαίωση πολυετούς έγκρισης, που αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΥ646ΜΤΛ6-9ΤΣ,  
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11. την με αρ. πρωτ. 291/19.01.2023 απόφαση δέσμευση πίστωσης, που αναρτήθηκε στη 

Διαύγεια με ΑΔΑ: 609Α46ΜΤΛ6-2ΩΖ και καταχωρήθηκε με α/α 5365 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας. 

12. τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις που εστάλησαν από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης με 

το από 20.12.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.    

Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών πρόκειται να προβεί στην 

απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και μικροβιακής 

απολύμανσης του κτηρίου του Διοικητηρίου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 

4412/2016. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 

        Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως προκύπτει ύστερα από σχετική έρευνα αγοράς, 

ανέρχεται έως το ποσό των χιλίων, πεντακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (1.500,00€) χωρίς 

Φ.Π.Α 24%, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτών 

(360,00€), ήτοι έως το ποσό των χιλίων, οκτακοσίων εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (1.860,00 

€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Αναθέτουσας 

Αρχής, οικονομικού έτους 2023, Φορέας - Ειδικός Φορέας 1007-999-0100000, ΑΛΕ 

2420989001. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να επιθεωρήσει τον χώρο εκτέλεσης της σύμβασης ώστε 

να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση, να διασφαλίσει την αρτιότητα των παρεχόμενων 

από αυτόν υπηρεσιών και να καταθέσει τη σχετική Τεχνική του προσφορά, η οποία πρέπει 

συνολικά να καλύπτει και να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να 

καταθέσει Τεχνική και Οικονομική του Προσφορά  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση symvaseis@mathra.gr  έως και τις 03.02.2023, συνοδευόμενη από τα 

κάτωθι έγγραφα – αποδεικτικά μέσα:  

1) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας 

2) Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης εκδιδόμενη από την Α.Α.Δ.Ε. από την οποία να 

προκύπτει η επαγγελματική δραστηριότητα του προσφέροντος  και  οι ενεργοί κωδικοί 

δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ). 

3) Για τη μυοκτονία:  

α. Prospectus για κάθε τύπο δολωματικού σταθμού που προτείνεται και οι οποίοι είναι 

συμβατός με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

β. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την μυοκτονία  

γ. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν  

δ. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material 

Safety Data Sheets - M.S.D.S.)  
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4) Για την απεντόμωση:  

α. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την απεντόμωση.  

β. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που χρησιμοποιηθούν.  

γ. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material Safety 

Data Sheets - M.S.D.S.).  

5) Για τη μικροβιακή απολύμανση: 

α. Προτεινόμενα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την απολύμανση.  

β. Άδεια έγκρισης κυκλοφορίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ε.Ο.Φ. .  

γ. Δελτία δεδομένων ασφαλείας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (Material Safety 

Data Sheets - M.S.D.S.). 

6)  Για την απασχόληση του ενός (1) απασχολεί έναν (1) τουλάχιστον υπεύθυνου 

επιστήμονα (γεωπόνο, χημικό κ.α.):  

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. 

7) 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΄) 

8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το 

ειδικό επάγγελμά τους. 

9) Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων. 

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας και 

δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου υπογραφής εφόσον υποβάλλονται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 του ν.2690/99 ή 15 και 17 του ν.4727/2020 . 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

 
Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) 

κ.α.α. 
Αθανασία Φορτοτήρα 



4 

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το 

φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το 

ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 

Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του 

νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών.  

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει 

προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε 

ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 

προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 

διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 

σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής, dpo@mathra.gr  

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση 

του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας 

τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 

διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αιτούμενων υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως:  
Α. Ο πάροχος οφείλει να τοποθετήσει είκοσι πέντε (25) δολωματικούς σταθμούς 

ασφαλείας και τριάντα δύο (32) χάρτινους δολωματικούς σταθμούς, διανεμημένους κατάλληλα σε 
όλους του χώρους του κτηρίου του Διοικητηρίου, ενώ θα φροντίζει για την άμεση αντικατάσταση 
τυχόν φθαρμένων ή ελαττωματικών σταθμών δόλωσης. Οι θέσεις των αριθμημένων δολωματικών 
σταθμών στο κτήριο του Διοικητηρίου, θα καταγραφούν σε κατόψεις των εγκαταστάσεων, η οποίες 
θα κατατεθούν σε υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης) 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 κτηρίου. Η απομάκρυνση και η πιθανή καύση των 
νεκρών ζώων (εντός και εκτός δολωματικών σταθμών) θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη 
του αναδόχου.  
Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής πρέπει να χορηγείται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
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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 θα πραγματοποιηθεί πέντε (5) φορές κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, των δολωμάτων - φαρμάκων που έχουν τοποθετηθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.  

Γ. Η μικροβιακή απολύμανση των χώρων υγιεινής του κτηρίου του Διοικητηρίου θα 

πραγματοποιηθεί πέντε (5) φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η απολύμανση θα γίνει με 



7 

 

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. 

Δ. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να απασχολεί έναν (1) τουλάχιστον υπεύθυνο (γεωπόνο, 

χημικό κ.α.) ως μόνιμο προσωπικό με σχετική εμπειρία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, απεντόμωσης και μικροβιακής απολύμανσης του κτηρίου του 

Διοικητηρίου για το έτος 2023.  

 

Του οικονομικού φορέα ..……………………………………………………………………………(συμπληρώνεται η 

επωνυμία της επιχείρησης) , με έδρα ………………………οδός ………………………………………………………… 

αριθμός ……………… Τ.Κ. …………………………................., ΑΦΜ……………………, Δ.Ο.Υ………………………………… 

 

Περιγραφή Υπηρεσίας Κόστος χωρίς 
Φ.Π.Α. σε € 

Φ.Π.Α. 24%       
σε € 

Κόστος με 
Φ.Π.Α. σε € 

Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, 
απεντόμωσης και μικροβιακής 
απολύμανσης του κτηρίου του 
Διοικητηρίου για το έτος 2023 

   

 

 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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