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Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 

«Παροχή Υπηρεσιών Απεντόμωσης & Απολύμανσης Διαμερισμάτων» 
Αρ. Πρωτ. : 272/ ΧΕΝΙΑ/ 15-05-2018 

 

 

 
Α) Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής: 
 

1. Οι υπηρεσίες απεντόμωσης  & απολύμανσης θα παρέχονται σε διαμερίσματα από 

30 τ.μ. έως 120 τ.μ. εντός του νομού Αττικής. Ο αριθμός των διαμερισμάτων 

ανέρχεται στα 620 διαμερίσματα.  Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα γίνεται  κατόπιν 

προγραμματισμού καθημερινές και ώρες μεταξύ 09:00-17:00.  

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέπεται να είναι: 
 
Τμήμα Α: Υπηρεσίες Απεντόμωσης 

Παροχή υπηρεσιών τακτικής απεντόμωσης που θα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 

επεμβάσεις αντιμετώπισης βαδιστικών εντόμων σε διαμερίσματα. Ενδεικτικά, οι 

επεμβάσεις τακτικής απεντόμωσης θα λαμβάνουν χώρα δύο φορές τον χρόνο για κάθε 

διαμέρισμα.  

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Απολύμανσης 
 

1. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης – μικροβιοκτονίας για την μείωση του βαθμού 

μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

υγιεινής.  

2. Ειδικές εφαρμογές απολύμανσης που θα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 

επεμβάσεις απολύμανσης σε περιπτώσεις εμφάνισης μολυσματικών παραγόντων 

όπως κοριών, ακάρεων ψώρας, ψύλλων  κ.α. 

Τμήμα Γ: Υπηρεσίες Μυοκτονίας 
 

1. Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας που θα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 

επεμβάσεις μυοκτονίας σε διαμερίσματα, σε περιπτώσεις εμφάνισης τρωκτικών. 
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 Οι εργασίες θα γίνονται παρουσία Υπεύθυνου Επιστήμονα του αναδόχου, όπως 
Γεωπόνου, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Κτηνίατρου, Φαρμακοποιού, Τεχνολόγου 
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγου Γεωπονίας, και ο οποίος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα 
παρευρίσκεται και θα επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρμογής. 
Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται ΕΓΚΥΡΟ πιστοποιητικό Απολύμανσης, 
Μυοκτονίας – Απεντόμωσης των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία. 
Ανά εφαρμογή, τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τα αντίδοτα και 
τη διάρκεια τους.  
 
    Ο υποψήφιος θα πρέπει: 
α. Να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και να είναι σε ισχύ σε όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών, την 
οποία θα πρέπει να καταθέσει μέσα στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του, όπως και 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο πιστοποιεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. 
πιστοποιητικά ISO).  
β. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν έγκριση από το Υπουργείο 
Γεωργίας, ως «προϊόντα δημόσιας υγείας», να είναι άοσμα, κατάλληλα για χρήση σε 
εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. 
γ. Τα απολυμαντικά που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν ευρύ φάσμα δράσης, ενώ θα 
πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς.  
δ. Να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι :  

a. Παρέχεται εγγύηση  

b. Η εφαρμογή των σκευασμάτων δεν προκαλεί φθορά ή ζημιά σε 

μηχανήματα, εγκαταστάσεις, αλλά και σε ανθρώπους.  

c. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκληθεί σωματική ή υλική βλάβη από 

την εφαρμογή των προϊόντων ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την 

αποκατάσταση και την κάλυψη των ζημιών.  

Επιπλέον: 
 

Η ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί 
αναλόγως των αναγκών του έργου.  
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας ή για μέρος αυτής (Τμήμα ή ορισμένα είδη εκ των Τμημάτων). Σε κάθε 
περίπτωση όμως, θα πρέπει η Προσφορά τους και τα είδη που θα συμπεριλάβουν σε 
αυτήν να είναι σύμφωνα με τους πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
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ΤΜΗΜΑ Α’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Παροχή Υπηρεσιών 
Απεντόμωσης 

 

Ολοκληρωμένες επεμβάσεις 
αντιμετώπισης βαδιστικών 
εντόμων σε διαμερίσματα 
εντός Αττικής (30-120 τ.μ.) 

 
1000 εφαρμογές 

 

 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Παροχή Υπηρεσιών 
Απολύμανσης- 
Μικροβιοκτονίας 
 

Ειδικές εφαρμογές 
μικροβιοκτονίας σε 
διαμερίσματα εντός 
Αττικής (30-120 τ.μ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 εφαρμογές 

2 Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης 
ακάρεων της ψώρας  

Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης ακάρεων 
της ψώρας σε 
διαμερίσματα εντός 
Αττικής (30-120 τ.μ.) 
 

3 Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης κοριών 

Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης κοριών σε 
διαμερίσματα εντός 
Αττικής (30-120 τ.μ.) 
 

4 Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης ψύλλων 

Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης ψύλλων σε 
διαμερίσματα εντός 
Αττικής (30-120 τ.μ.) 
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ΤΜΗΜΑ Γ’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Παροχή Υπηρεσιών 
Μυοκτονίας 

 

Ολοκληρωμένες επεμβάσεις 
μυοκτονίας σε 
διαμερίσματα εντός Αττικής 
(30-120 τ.μ.) 
 

 
20 εφαρμογές 
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