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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την 

«Παροχή Υπηρεσιών Απεντόμωσης,  Απολύμανσης και Μυοκτονίας» 
Αρ. Πρωτ. : 147/ ΧΕΝΙΑ/ 10-04-2019 

 

 

 
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 800 διαμερίσματα. Επιπλέον και σε Δομές φιλοξενίας.  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 – Εκνέφωση – Ψεκασμός ή GEL 

1. Παροχή υπηρεσιών τακτικής απεντόμωσης που θα περιλαμβάνουν 

ολοκληρωμένες επεμβάσεις αντιμετώπισης βαδιστικών εντόμων σε διαμερίσματα 

και σε δομές. Ενδεικτικά, οι επεμβάσεις τακτικής απεντόμωσης θα λαμβάνουν 

χώρα δύο φορές τον χρόνο για κάθε διαμέρισμα και δομή. 

2. Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης με την μέθοδο της εκνέφωσης με την οποία 

επιτυγχάνεται η διάχυση της δραστικής ουσίας σε όλο τον όγκο του χώρου. 

3. Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης με την μέθοδο Ψεκασμού ή Gel στα σημεία 
συνάθροισης, στο αποχετευτικό δίκτυο και στα φρεάτια κάτω από ράφια, στις 
αποθήκες - λεβητοστάσια, κουζίνες, στα μπάνια, στους κοινόχρηστους  και  τους 
εξωτερικούς χώρους. 

 

Τμήμα Β: Υπηρεσίες Απολύμανσης 
 

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

μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

υγιεινής.  

2. Παροχή υπηρεσιών ειδικών εφαρμογών απολύμανσης που θα περιλαμβάνουν 

ολοκληρωμένες επεμβάσεις σε περιπτώσεις εμφάνισης μολυσματικών 

παραγόντων όπως κοριών, ακάρεων ψώρας, κ.α. 
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3. Παροχή υπηρεσιών ειδικών εφαρμογών απολύμανσης που θα περιλαμβάνουν 

ολοκληρωμένες επεμβάσεις σε περιπτώσεις εμφάνισης μολυσματικών 

παραγόντων όπως κοριών στα στρώματα των δωματίων σε  Δομές Φιλοξενίας. 

 
 

Τμήμα Γ: Υπηρεσίες Μυοκτονίας και Δολωματικοί σταθμοί 
 

1. Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας που θα περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες 

επεμβάσεις μυοκτονίας σε διαμερίσματα, σε περιπτώσεις εμφάνισης τρωκτικών. 

Στους δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να   σταθεροποιούνται  στο εσωτερικό 

τους τα δολώματα ώστε να μην μπορούν τα ποντίκια να τα απομακρύνουν. Τα 

δολώματα δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για παιδιά ή ζώα, ενώ θα πρέπει να 

προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και να παραμένουν ελκυστικά. Με τον 

τακτικό έλεγχο διαπιστώνεται η  ένταση και η έκταση του προβλήματος. 

 
    Ο υποψήφιος θα πρέπει: 

1. 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, καθώς επίσης να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2000.  

2. 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. 

3. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι :  

4. Παρέχεται εγγύηση  

5. Η εφαρμογή των σκευασμάτων δεν προκαλεί φθορά ή ζημιά σε μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις, αλλά και σε ανθρώπους.  

6. 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.  

7. Τα  προϊόντα δημόσιας υγείας που θα χρησιμοποιηθούν για 

απεντόμωση/απολύμανση να έχουν ευρύ φάσμα δράσης, ενώ θα πρέπει να 

προσδιοριστούν επακριβώς.  

8. Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση των σκευασμάτων 

σύμφωνα με τα δελτία ασφαλείας τους   και να δίνει σαφής οδηγίες για το 

καλύτερο αποτέλεσμα της εφαρμογής   

9. Ο ανάδοχος να καλύπτεται από συμβόλαιο αστικής ευθύνης το οποίο να είναι σε 

ισχύ. 

10. Ο προμηθευτής οφείλει να δημιουργήσει φάκελο ελέγχου που θα φυλάσσεται 

εντός της δομής. Ο φάκελος θα περιέχει πλήρη στοιχεία, Άδεια – Εγκρίσεις 
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σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε εφαρμογή, καθώς και όλα τα 

πιστοποιητικά εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς. 

11.  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. 

12. 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.  

 
 Επιπλέον: 

 
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.  
 
Η ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ενδεικτική και δύναται να τροποποιηθεί 
αναλόγως των αναγκών του έργου.  
 
Ακολουθούν οι αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των προς προμήθεια παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
 
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Παροχή Υπηρεσιών 
Απεντόμωσης (κατσαρίδες, 
έρποντα έντομα ,ερπετά) 

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

 

1700 εφαρμογές 
 

2 Παροχή Υπηρεσιών 
Απεντόμωσης με ειδικές 
εφαρμογές εκνέφωσης σε 
Δομές Φιλοξενίας 

Με την μέθοδο της 
εκνέφωσης επιτυγχάνεται η 
διάχυση της δραστικής 
ουσίας σε όλο τον όγκο του 
χώρου. 

 
1 εφαρμογή 

3 Παροχή Υπηρεσιών 
Απεντόμωσης ειδικές 
εφαρμογές σε Δομές 
Φιλοξενίας 

Ψεκασμός για απεντόμωση 
για την αντιμετώπιση 
βαδιστικών εντόμων, στα 
σημεία συνάθροισης, στο 
αποχετευτικό δίκτυο και στα 
φρεάτια κάτω από ράφια, 

2 εφαρμογές 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

στις αποθήκες - 
λεβητοστάσια, κουζίνες, σε 
όλα τα δωμάτια και τα 
γραφεία κτήριο ΑΣΤΗΡ ( 
σύνολο 15), κτήριο ΡΕΜΒΗ ( 
σύνολο 17) στους 
κοινόχρηστους  και  τους 
εξωτερικούς χώρους.  
 

4 Παροχή Υπηρεσιών 
Απεντόμωσης ειδικές 
εφαρμογές (Τοποθέτηση 
GEL) σε Δομές Φιλοξενίας 

Τοποθέτησης GEL για την 
αντιμετώπιση βαδιστικών 
εντόμων στα σημεία 
συνάθροισης , στο 
αποχετευτικό δίκτυο και στα 
φρεάτια κάτω από ράφια 
,στις αποθήκες – 
λεβητοστάσια και σε όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους. 

1 εφαρμογή 

 
 
ΤΜΗΜΑ Β’ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1 Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης ακάρεων 
της ψώρας  

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

820 εφαρμογές 

2 Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης κοριών 

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

150 εφαρμογές 

3 Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης κοριών σε 
στρώματα στα δωμάτια των 
Δομών Φιλοξενίας 

Ειδικές εφαρμογές 
αντιμετώπισης κοριών στα 
στρώματα σε Δομές 
Φιλοξενίας 
 

567 στρώματα 

4 Εφαρμογή Υπηρεσιών 
μικροβιακής απολύμανσης 
σε κοινόχρηστους χώρους, 
τραπεζαρία, κουζίνα, 
γραφεία κλπ. των Δομών 

Εφαρμογή υπηρεσιών 
μικροβιακής απολύμανσης 
στις κουζίνες, στα μπάνια, 
στους κοινόχρηστους  και  
τους εξωτερικούς χώρους. 

2 εφαρμογές 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Φιλοξενίας(ξενοδοχείο 
KING JASON) 

Πρόταση για πιθανή 
ενίσχυση της εφαρμογής 
επειδή το φαινόμενο είναι 
επαναλαμβανόμενο 
- Το κτίριο όπου στεγάζονται 
οι ξενώνας είναι  (4.500 τ.μ 
συνολικό εμβαδόν κτιρίου) 

5 Εφαρμογή Υπηρεσιών 
μικροβιακής απολύμανσης 
σε κοινόχρηστους χώρους, 
τραπεζαρία, κουζίνα, 
γραφεία κλπ. των Δομών 
Φιλοξενίας (κτίριο Ρέμβη) 

Ψεκασμός για μικροβιακή 
απολύμανση  
στους κοινόχρηστους  
χώρους (520τ.μ συνολικό 
εμβαδόν κτηρίου) 

2 εφαρμογές 

6 Εφαρμογή Υπηρεσιών 
μικροβιακής απολύμανσης 
σε κοινόχρηστους χώρους, 
τραπεζαρία, κουζίνα, 
γραφεία κλπ. των Δομών 
Φιλοξενίας(κτίριο Αστήρ)  

Ψεκασμός για μικροβιακή 
απολύμανση  
στους κοινόχρηστους  
χώρους (650τ.μ συνολικό 
εμβαδόν κτηρίου) 

2 εφαρμογές 

 
 
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.) 

100 εφαρμογές 

2 Παροχή Υπηρεσιών 
Μυοκτονίας (δολωματικοί 
σταθμοί) σε Δομές 
Φιλοξενίας 

Πιθανή επιπλέον  
τοποθέτηση δολωματικών 
σταθμών    όπου  κριθεί 
αναγκαίο. 
Λεβητοστάσια, κουζίνες, στα 
μπάνια, στους 
κοινόχρηστους  και  τους 
εξωτερικούς χώρους Οι 
δολωματικοί Σταθμοί 
Μυοκτονίας για την 
καταπολέμηση των 
τρωκτικών θα πρέπει να 
είναι :  
- Εσωτερικού και Εξωτερικού 
χώρου 

21 δολωματικοί 
σταθμοί 
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α/α Είδος Προδιαγραφές Είδους 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

- Με Σύστημα Ασφαλείας μη 
προσπελάσιμοι από κανέναν 
εκτός από το εξειδικευμένο 
προσωπικό της αναδόχου 
εταιρείας.  
- Το υλικό κατασκευής του 
σταθμού θα πρέπει να είναι 
από σκληρό πλαστικό 
ανθεκτικό σε εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες.  
- Ο κάθε δολωματικός 
σταθμός θα δολώνεται με 
δυο κηρώδη τεμάχια των 
20gr τουλάχιστον έκαστος, 
με δυνατότητα 
επαναδόλωσης. 
- Οι ∆ολωματικοί  Σταθμοί 
Μυοκτονίας που θα 
προτείνετε θα πρέπει να 
έχουν Πιστοποίηση ISO 
9001:2000 από την 
κατασκευάστρια εταιρεία. 

 


