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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – 
μικροβιοκτονίας στους χώρους της ΕΓΔΙΧ για το έτος 2021»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο πλαίσιο λήψης 

μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS – CoV2, προτίθεται να αναθέσει την παροχή 

υπηρεσιών απολύμανσης και μικροβιοκτονίας στους χώρους της (περί τα 2.150m2), για το έτος 

2021.

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, εφόσον προκύψει ανάγκη λόγω:

-  εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού σε υπάλληλο της Ειδικής Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους ή/και

- επαφής υπαλλήλου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο πλαίσιο των διαδικασιών 

ιχνηλάτησης.

Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και οι προδιαγραφές για την σχετική παροχή υπηρεσιών 

αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.

Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα υπερβεί το ποσό των πέντε χιλιάδων 

ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για όλο το έτος 2021 και θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 
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του Ειδικού Φορέα 1023-610-0000000 βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 2480/11-1-2021 απόφασης 

δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: Ω33ΘΗ-Θ7Φ & ΑΔΑΜ: 21REQ007993692). Οι εκ του Νόμου 

κρατήσεις, βαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία. 

Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προσφορά 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 22/1/2021, ημέρα Παρασκευή. Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση.

Η προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τα ακόλουθα:

i) Υπεύθυνη Δήλωση

ii) Τεχνική Προσφορά 

iii) Οικονομική Προσφορά

Αναλυτικότερα: 

i) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δεν απαιτείται βεβαίωση γνήσιου υπογραφής), στην 

οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και 

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

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 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. Τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016.

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

πτώχευση.

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

v. Δεν έχουν τελέσει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.



vi. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση  προσκόμισης πιστοποιητικών (εφόσον 

ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή) για την απόδειξη της μη συνδρομής 

των λόγων αποκλεισμού (πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και ποινικό μητρώο ή 

εναλλακτικά εκ νέου υπεύθυνη δήλωση για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016).

ii) Τεχνική Προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει την πρόταση της εταιρείας για τις εργασίες απολύμανσης 

– μικροβιοκτονίας. Στην πρόταση θα γίνεται αναφορά τουλάχιστον σε:

- περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών και της μεθόδου που χρησιμοποιείται για 

τη διενέργειά τους,

- εμπορική ονομασία χρησιμοποιούμενου σκευάσματος και σχετική έγκριση του 

ΕΟΦ (άδεια κυκλοφορίας, δελτίο δεδομένων ασφάλειας),

- χρόνο εκτέλεσης των εργασιών και αναφορά στην απαιτούμενη χρονική διάρκεια 

για επαναχρησιμοποίηση των χώρων που απολυμάνθηκαν,

- υποχρεώσεις ή μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Υπηρεσία πριν και μετά τις 

εργασίες απολύμανσης,

- πιστοποιητικά που τυχόν διαθέτει η εταιρεία για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους και τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές ως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

ii) Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει την τιμή μετά υλικών ανά εφαρμογή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Ακολουθεί πίνακας - υπόδειγμα για την υποβολή της 

οικονομικής προσφοράς :

Περιγραφή είδους
Τιμή ανά εφαρμογή       

(άνευ Φ.Π.Α.)

Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης - μικροβιοκτονίας 

στους χώρους της ΕΓΔΙΧ



Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να το αναφέρει στην 

προσφορά του προκειμένου η Υπηρεσία θα αξιολογήσει ολοκληρωμένα τις προσφορές των 

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

κρατήσεις.

Η ανάδειξη του αναδόχου, θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά εφαρμογή (χαμηλότερη τιμή).

Τόπος & Χρόνος Παράδοσης: Οι εργασίες απολύμανσης και μικροβιοκτονίας θα διενεργούνται 

στους χώρους – γραφεία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (περί τα 2.150m2) επί της Λ. Θηβών 196-198, στον Αγ. 

Ιωάννη Ρέντη ή εφόσον προκύψει ανάγκη στο γραφείο που διατηρεί στο Υπουργείο επί της οδού 

Νίκης 5-7, Αθήνα .  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του κατόπιν σχετικής 

ενημέρωσής του από τη  Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού  της ΕΓΔΙΧ. Η απόκριση του 

Αναδόχου ορίζεται το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία 

ειδοποίησής του.

Πιστοποίηση υπηρεσιών: Η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πραγματοποιείται  από 

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για το 

έτος 2021. 

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

δικαιούχου μετά την έκδοση έκαστου τιμολογίου και την οριστική πιστοποίηση των υπηρεσιών 

από το αρμόδιο όργανο της ΕΓΔΙΧ. Ο Ανάδοχος 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.

    
     Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

          Πηνελόπη Παγώνη



Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
2. Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
4. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
5. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 

ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΔΙΧ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μικροβιοκτονίας 

στα γραφεία - χώρους της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) που 

καταλαμβάνουν περί τα 2.150 τ.μ., στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας για την 

αποτροπή  εξάπλωσης του νέου ιού. Οι ακριβείς χώροι θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο 

πριν από την πρώτη εφαρμογή από αρμόδιο προσωπικό της ΕΓΔΙΧ.

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών αφορά σε περιπτώσεις:

- εμφάνισης κρούσματος κορωνοϊού σε υπάλληλο της Ειδικής Γραμματεία 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ή/και 

- επαφής υπαλλήλου της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. με επιβεβαιωμένο κρούσμα στο πλαίσιο των 

διαδικασιών ιχνηλάτησης

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι εργασίες απολύμανσης και μικροβιοκτονίας θα διενεργούνται του κατόπιν σχετικής 

ενημέρωσής του Αναδόχου από τη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού  της ΕΓΔΙΧ. Η 

απόκριση του ορίζεται το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την 

ημερομηνία ειδοποίησής.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Το ύψος των οφειλομένων που θα προκύψει από όλες τις εργασίες απολύμανσης και 

μικροβιοκτονίας , για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης έως και το τέλος του 2021, δε μπορεί να υπερβεί το όριο πίστωσης, ήτοι το 

ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι εργασίες μικροβιοκτονίας – απολύμανσης θα πραγματοποιηθούν με χρήση ειδικού 

νεφελοψεκαστήρα υγρού (fogger), ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια νέφους πάνω στις 

επιφάνειες και να μειώνονται σημαντικά τα επίπεδα του μικροβιακού φορτίου. Ιδιαίτερη 



έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε επισκέψιμους χώρους, χώρους συχνής χρήσης και σημεία 

επαφής χεριών (χώρους υγιεινής, πόμολα, διακόπτες, πόρτες, καθίσματα).

Κατά τη διαδικασία απολύμανσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό σκεύασμα, 

εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ για αυτή τη χρήση, και το οποίο θα εφαρμόζεται σε ισχυρή 

συγκέντρωση, ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή μείωση του μικροβιακού 

φορτίου. Το εν λόγω σκεύασμα θα πρέπει να είναι μη τοξικό, χωρίς υπολειμματική δράση 

και με ικανότητα διείσδυσης ακόμα και στα πιο απρόσιτα σημεία ενός χώρους. Επίσης δε 

θα προκαλεί αλλοιώσεις και λεκέδες στις υπό εφαρμογή επιφάνειες, σε έγγραφα και 

αντικείμενα. Στην τεχνική προσφορά του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αναφερθούν 

τυχόν παρενέργειες ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η εφαρμογή θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο 

επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα σχετικά Πιστοποιητικά. Η εφαρμογή όλων 

των εργασιών και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο σε ότι αφορά 

το προσωπικό του συνεργείου, τα σκευάσματα καθώς και τα κάθε είδους εργαλεία που 

χρησιμοποιεί κατά την εφαρμογή.

Στην τεχνική προσφορά ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναφέρει τον απαιτούμενο 

για κάθε εφαρμογή  χρόνο εκτέλεσης των εργασιών καθώς και την απαιτούμενη χρονική 

διάρκεια για την επαναχρησιμοποίηση των χώρων που απολυμάνθηκαν. Επιπρόσθετα, τις 

υποχρεώσεις ή τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την Υπηρεσία πριν και μετά τις 

εργασίες απολύμανσης.

Εφόσον ο προσφέρων διαθέτει πιστοποιητικά για τη διασφάλιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καλείται όπως υποβάλλει φωτοαντίγραφα αυτών στην τεχνική 

του προσφορά.

Το προσωπικό του Αναδόχου υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 

υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει. 

Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης 



ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Την ευθύνη για την τήρηση 

των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος.

Σε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων 

της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., από το προσωπικό του αναδόχου, αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, 

να αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή 

κατάσταση που είχε παραληφθεί.

Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ
Κατά την εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.


