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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και 
εντομοκτονίας στο κτήριο “Κεράνης”»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προτίθεται να προβεί σε 

ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών  μυοκτονίας και εντομοκτονίας στους χώρους του 

κτηρίου «Κεράνης», στο οποίο η ίδια στεγάζεται και σύμφωνα με τον πίνακα των όρων και 

προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εν λόγω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 

ευρώ (2.000,00€ με Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»  

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ειδικού Φορέα 1035-601-0000000 βάσει 

της υπ’ αριθ. 112709/5-11-2019 απόφασης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΛΗ8465ΧΙ8-4Ψ5 & 

ΑΔΑΜ: 19REQ005825511).

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα κατατεθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε μορφή 

pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, του Τμήματος Οικονομικής 

Διαχείρισης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έως και τις 14/11/2019, 

ημέρα Πέμπτη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι 

εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
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Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

i) Υπεύθυνη Δήλωση

ii) Οικονομική Προσφορά

Αναλυτικότερα: 

i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (δεν απαιτείται βεβαίωση 

γνήσιου υπογραφής), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην 

οποία συμμετέχουν και 

 Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

ii. Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση.

iii. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

iv. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

 Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, ότι τους 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία σε ευρώ και θα αφορά 

στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

πρόσκλησης.

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αναφέρει στην 

προσφορά του και η Υπηρεσία θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς το σύνολο τους.

Επισημαίνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Η ανάδειξη του αναδόχου – προμηθευτή, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο συνολικό κόστος 

των ζητούμενων υπηρεσιών.



Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στο κτήριο «Κεράνης», επί 

της Λ. Θηβών 196-198, στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη βάσει του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης 

που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας (Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ).

Παραλαβή: Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια ετήσια επιτροπή παραλαβής που έχει 

συσταθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1029/7-1-2019 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΩΣ2Θ465ΧΙ8-Χ7Ε).

Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο 

όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου και την οριστική πιστοποίηση των 

υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει έγγραφο - 

βεβαίωση της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του 

ονόματος της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά φωτοαντίγραφο της πρώτης 

σελίδας του βιβλιαρίου της τραπέζης.

    
     Ο Ειδικός Γραμματέας

Φώτης Κουρμούσης

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
4. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
5. Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της ΕΓΔΙΧ – κα Ελένη Αντωνιάδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

 
ΖΑΝΤΟΥΛΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ «ΚΕΡΑΝΗΣ»

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης παρασίτων στο κτήριο 

ΚΕΡΑΝΗΣ, επί της Λ. Θηβών 196 - 198, Αγ. Ι. Ρέντης, στο οποίο στεγάζεται η Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι σχετικές εργασίες, όπως παρατίθενται 

κατωτέρω, θα διενεργηθούν σε όλο το κτήριο, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 

προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας.

Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Στο κτήριο ΚΕΡΑΝΗΣ θα διενεργηθούν εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης σε δύο (2) 

φάσεις – εφαρμογές, έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η πρώτη εφαρμογή θα 

διενεργηθεί άμεσα κατόπιν κοινοποίησης της σχετικής απόφασης ανάθεσης στον 

Ανάδοχο και η δεύτερη εφαρμογή τις τελευταίες μέρες του τρέχοντος έτους. 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την 1η φάση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι εργασίες:

Γ.1. Μυοκτονία
Στο κτίριο θα πρέπει να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας εξωτερικά και στα υπόγεια,  
καθώς επίσης και  σε σημεία αυξημένης πιθανότητας εμφάνισης τρωκτικών (φρεάτια, 
αποθήκες κλπ). 

Στις ανωτέρω ζώνες προστασίας, θα ενισχυθεί το υπάρχον δίκτυο δολωματικών 
σταθμών, με τοποθέτηση είκοσι πέντε (25) νέων τεμαχίων. Οι νέοι δολωματικοί 
σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης.  Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα 
είναι αριθμημένοι με καρτελάκι θέσης, θα υπάρχει σήμανση τοξικού κινδύνου, θα 
αναφέρεται το αντίδοτο και ο αριθμός του Κέντρου Δηλητηριάσεων. Επιπρόσθετα θα 
πραγματοποιηθεί όπου απαιτείται καθαρισμός των δολωματικών σταθμών. 

Οι δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν σταθερά, με ειδικά στηρίγματα και θα 
παραμένουν κλειστοί, έτσι ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος διασκόρπισης του 
σκευάσματος και η επαφή του με το προσωπικό, πάντα με ευθύνη του αναδόχου.



Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αναδόλωση όλων των σταθμών του δικτύου με 
συμπαγή μυοκτόνα/τρωκτοκτόνα σκευάσματα, σε μορφή block, εγκεκριμένα από την 
αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη 
χρήση. Τα σκευάσματα, πριν τοποθετηθούν, θα πρέπει να βρίσκονται σε σφραγισμένη 
συσκευασία και να φέρουν ετικέτα που να αναφέρει όσα όλα ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία. Επίσης, τα σχετικά φάρμακα να προκαλούν μουμιοποίηση των τρωκτικών 
ώστε να αποφεύγονται οι δυσοσμίες στο χώρο. 

Τα δολώματα θα τοποθετηθούν με ασφάλεια στους δολωματικούς σταθμούς, ώστε να 
μη μπορεί το τρωκτικό να τα μεταφέρει εκτός σταθμού και να μην επιτρέπουν την 
πρόσβαση στο δόλωμα.

Στο τέλος της πρώτης εφαρμογής του έργου, ο ανάδοχος θα παραδώσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή, κάτοψη των χώρων του κτηρίου, όπου θα δηλώνονται οι θέσεις 
των δολωματικών σταθμών.

Επισημαίνεται ότι εάν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, υπάρξει ενεργή 
προσβολή των εσωτερικών χώρων από τρωκτικά, σε σημεία που δεν είναι δυνατή η 
χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί με την 
τοποθέτηση μηχανικών μέσων σύλληψης (κόλλες, παγίδες σύλληψης κ.α) στους 
προσβαλλόμενους χώρους.

Γ. 2. Εντομοκτονία
Η εργασίες εντομοκτονίας θα πραγματοποιηθούν με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων με εφαρμογή της μεθόδου υπολειμματικού 
ψεκασμού (αντλία χαμηλής πίεσης) με χρήση ειδικών εντομοκτόνων σκευασμάτων 
σε εισόδους, σιφώνια, φρεάτια, εσοχές, ράμπες, wc, κήπος και αίθριο του κτηρίου.

2. Καταπολέμηση των κατσαρίδων με χρήση άοσμου και ακίνδυνου gel στους χώρους 
κουζινών.

3. Καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών με ψεκαστικές εφαρμογές εντομοκτόνων 
σκευασμάτων (αντλία υψηλής πίεσης) σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες (κήπος, 
αίθριο) καθώς και εσωτερικά του κτηρίου όπου αυτό απαιτείται (εστίες 
αναπαραγωγής π.χ. λιμνάζοντα νερά). 

Τα εν λόγω σκευάσματα θα πρέπει να είναι άοσμα, ακίνδυνα για ανθρώπους και 
φυτά καθώς και εγκεκριμένα από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήσης.



Κατά την 2η φάση του έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον οι κάτωθι εργασίες:

Γ.1. Μυοκτονία
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε έλεγχο της κατάστασης των δολωματικών σταθμών του 
δικτύου, σε καθαρισμό των δολωματικών σταθμών και αναλυτική καταγραφή όλων 
των ευρημάτων (report).
Θα πρέπει να διενεργηθεί αναδόλωση όλων των σταθμών του δικτύου με 
μυοκτόνα/τρωκτοκτόνα σκευάσματα (όπως περιγράφονται ανωτέρω). Ανάλογα με τα 
ευρήματα, θα αποφασιστεί η αλλαγή του σκευάσματος για την αποφυγή 
ανθεκτικότητας.

Γ. 2. Εντομοκτονία
Θα διενεργηθεί απεντόμωση σε wc, σιφώνια, φρεάτια, κήπο και αίθριο του κτηρίου 
βάσει των μεθόδων που αναφέρονται ανωτέρω.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:

1. Να διαθέτουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών και να προσκομίσουν αντίγραφο της κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους.

2. Να διαθέτουν πιστοποιητικά που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, την υγεία και την ασφάλεια στην λειτουργία 
της Επιχείρησης και την περιβαλλοντική διαχείριση. Επίσης ο ανάδοχος, ως 
επιχείρηση διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών και παρασίτων (απεντομώσεων 
και μυοκτονιών), θα πρέπει να πληροί και να διαθέτει όλες τις απαιτήσεις 
και ικανότητες που απαιτεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16636 : 2015. 
Φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών θα πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά.

3. Να διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό (γεωπόνους, χημικούς κλπ) 
με εμπειρία στο αντικείμενο.

4. Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για 
βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας 
των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Αντίγραφο του συμβολαίου ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι αστικής ευθύνης θα κατατεθεί με την προσφορά του 
ενδιαφερόμενου.

5. Να διαθέτουν Φάκελο με τις εγκρίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και τα Φυλλάδια με τα δεδομένα ασφαλούς διαχείρισης των 
κυριότερων βιοκτόνων σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία κατά τη 
μυοκτονία –εντομοκτονία (να προσκομίσουν αντίγραφο του φακέλου κατά την 
υποβολή της προσφοράς τους). Τα χρησιμοποιούμενα βιοκτόνα σκευάσματα θα 
πρέπει να πληρούν όλους τους όρους που απορρέουν από την οδηγία 98/8/ΕΚ του 



Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 
σχετικά με τη διάθεση βιοκτόνων σκευασμάτων στην αγορά( EEL123), και το Π.Δ. 
205/16-7-01 (ΦΕΚ Α 160)» ‘Εγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων 
σκευασμάτων σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία 98/8/ΕΚ. Αν είναι 
διαθέσιμα, να συμπεριληφθούν στο φάκελο και τα πιστοποιητικά Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας ISO των εταιριών που κατασκευάζουν τα βιοκτόνα 
σκευάσματα.


