
 
  

 

 

    Ιωάννινα: 01-07-2020 
                    Αρ. πρωτ.:707  

  ΜΕΛΕΤΗ 
Αριθμ. Μελέτης 

19/2020 
 

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 950,00€ καθαρή αξία, και 1.178,00€ συν Φ.Π.Α. 24% € 
                                                                 
Του Κ.Α. 64.01 «Αμοιβές Τρίτων και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών» για το έτος 2020 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. Γενικά στοιχεία 

                                                           

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προτίθεται να προβεί στην επιλογή εταιρίας 

για την ανάδειξη αναδόχου για την Υπηρεσία «Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Οφιοαπώθησης», για 

τη «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στα Ιωάννινα.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.178,00€, 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό του «Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», Κ.Α. 64.01 «Αμοιβές Τρίτων 

και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών». 

 

 

2. Ειδικοί όροι 

 

1. Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Η παρούσα διαδικασία σύμβασης θα 

διενεργηθεί με το άρθρο 118 του νόμου 4412/2016. Η απόφαση  της παρούσας 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα καταχωρηθεί  στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

2. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 

31/12/2020. 
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3. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στη Δομή του Περάματος Ιωαννίνων, και θα 

πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τη Δομή. Ο τρόπος εφαρμογής θα είναι ο εξής: 

Τοίχοι, δάπεδα, εσωτερικά - εξωτερικά του κτιρίου (όχι μόνο στις ραφές), παράθυρα, 

παντζούρια, στρώματα, σκελετό κρεβατιού, σανίδια, ψυχρή εκνέφωση, στρώματα και 

κρεβάτια.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη Δομή πριν την 

υποβολή της προσφοράς τους προκειμένου να είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν 

συγκεκριμένη εκτίμηση για την έκταση των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου σε τρίτους 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

6. Η ζητούμενη υπηρεσία αφορά τόσο το χώρο εστίασης, απεντομώσεις δωματίων και 

μυοκτονία ξενοδοχείου. Παράλληλα, πρέπει να καλύπτει τόσο τα έρποντα όσο και 

ιπτάμενα έντομα (κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια, μυρμήγκια, αράχνες, σκορπιούς, 

ψύλλους, κοριούς κ.λ.π.) και αφορά ψεκασμό καθώς και τοποθέτηση τροφοελκυστικής 

γέλης. 

7. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση θα πρέπει να είναι της 

μορφής τροφοελκυστικής γέλης και υδατοδιαλυτών εντομοκτόνων και θα εφαρμόζονται 

στις εστίες των κατσαρίδων, στα περάσματα και στις περιοχές αναζήτησής της τροφής 

τους (GEL σε όλα τα ντουλάπια της κουζίνας, τουλάχιστον 4 μεντεσέδες, στο μπάνιο και 

σε οποιαδήποτε άλλο σημείο χρειαστεί). Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα πρέπει να 

είναι οπωσδήποτε αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

με άδεια που να βρίσκεται σε ισχύ, η δε εταιρία που θα αναλάβει την υλοποίηση του 

έργου πρέπει να κατέχει ενεργή άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

8. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άοσμα, δε θα λερώνουν και δε θα 

διαβρώνουν τις επιφάνειες όπου εφαρμόζονται. Δε θα είναι ερεθιστικά για τον άνθρωπο 

αλλά με χαμηλό δείκτη τοξικότητας. Τέλος, θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει πρόσθετους δολωματικούς σταθμούς στους 

ήδη υπάρχοντες και εφόσον υπάρξει αυτή η ανάγκη. 

10. Η χρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας την ετικέτα 

του και το έντυπο με τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματικότητά του, αλλά και η ασφάλεια για το χρήστη, τη δημόσια υγεία και το 



3 

 

 

 

περιβάλλον. Η συνολική διαχείριση  των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους, 

δηλαδή η προμήθεια, η μεταφορά και η αποθήκευσή τους πριν και μετά τη χρήση τους, 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής 

αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούν να 

είναι νέας γενιάς και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Να είναι άοσμα, να μην αφήνουν ορατά υπολείμματα, δεν θα λερώνουν δεν θα 

χρωματίζουν τις επιφάνειες, δεν θα μολύνουν το περιβάλλον, δεν θα επηρεάζουν το 

Τεχνολογικό Εξοπλισμό. 

11. Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει χωρίς αμοιβή την εφαρμογή μέχρι να 

εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα τρωκτικά με τη δυνατότητα αλλαγής φαρμάκου. 

12. Η υγειονομική καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών γίνεται με ειδικά 

σκευάσματα επιλεγμένα κατά περίπτωση από τα πλέον κατάλληλα μεταξύ των 

εγκεκριμένων του Υπ. Γεωργίας. 

13. Επιθυμητή είναι η πιστοποίηση της εταιρίας για τη δραστηριότητα των υγειονομικών 

εφαρμογών βάσει αποδεκτών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων  ISO και  

HACCP(άδειες εταιρίας και σκευασμάτων, MSDS, μελέτη καταπολέμησης, ημερολόγιο 

εφαρμογών).   

14. Με την έναρξη του έργου θα πρέπει να παραδοθεί φάκελος με τις βεβαιώσεις  των 

εφαρμογών, υπογεγραμμένες από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τον χρήστη του κάθε 

προς απεντόμωση χώρου, τις άδειες των σκευασμάτων συνοδευόμενες από τα δελτία 

δεδομένων ασφαλείας. Επισημαίνεται ότι βάσει του οδηγού ορθής πρακτικής του ΕΦΕΤ 

οι επιχειρήσεις υγειονομικών εφαρμογών πρέπει να τηρούν ιχνηλασιμότητα των 

χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων. Συγκεκριμένα, πρέπει να τηρούν αρχείο για την 

ημερομηνία και τόπο εφαρμογής, τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα με την παρτίδα 

παραγωγής ή ιχνηλάτησής τους, τη δοσολογία και τα ενδεδειγμένα αντίδοτα. Ο Ανάδοχος 

μετά το πέρας των εργασιών – εφαρμογής θα πρέπει να εκδίδει υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο, από επιστημονικό υπεύθυνο, πιστοποιητικό μυοκτονίας – απεντόμωσης 

των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία την οποία έχει εκτελέσει ανά 

εφαρμογή και τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποίησε.  

15. Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους, για βλάβη σε 

πρόσωπα ή υλικά, που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια και μετά την 

πραγματοποίηση των εφαρμογών.  
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16. Να απασχολούν επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο και εξοπλισμένα 

συνεργεία. 

17. Ειδικά για την οφιοαπώθηση: Καταπολέμηση και προληπτική αντιμετώπιση προκειμένου 

να αποφευχθεί η ελάχιστη πιθανότητα εμφάνισης φιδιών και ερπετών. Η ζώνη 

αποκλεισμού δημιουργείται σταδιακά ώστε σε πρώτη φάση να απομακρυνθεί το ερπετό 

από την έκταση και στη συνέχεια, κλείνοντας την περίμετρο με το φιδοαπωθητικό 

σκεύασμα να αποκολλειστεί η επιστροφή του στην οριοθετημένη επιφάνεια. Τα 

φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι άοσμα, δε λερώνουν, ακίνδυνα για τον άνθρωπο 

και οπωσδήποτε εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

1. Αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άδεια 

καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 που να αναγράφει ότι όλα τα σκευάσματα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών έχουν την έγκριση του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους και η 

εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους. Είναι ασφαλή  και 

ακίνδυνα ως προς την χρήση τους για τον ανθρώπινο οργανισμό και φιλικά με το 

περιβάλλον. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δεσμεύεται για 

την άμεση ανταπόκριση, εντός τριών (3) ημερών, σε κάθε κλήση από την πλευρά του 

Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων 

συμπεριλαμβανομένου και του COVID-19. 

4. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους, για βλάβη σε πρόσωπα ή 

υλικά, που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση των 

εφαρμογών. 

5. Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και 

Ασφαλιστική ενημερότητα μετά την απόφαση ανάθεσης».  

6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως 

εξής: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
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εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

4. Προϋπολογισμός μελέτης 

 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν(γεωγραφική θέση) προτείνονται τρείς(3) 

εφαρμογές για απεντόμωση-μυοκτονία και μια(1) εφαρμογή για οφιοαπώθηση από την 

υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2020. 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ   

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΔΟΜΗ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Απεντόμωση 
από ιπτάμενα 
έντομα 
(μύγες, 
κουνούπια, 
σκνίπες, 
σφήγκες), 
βαδιστικά 
έντομα 
(κατσαρίδες, 
μυρμήγκια, 
κοριοί, 
ψύλλοι, 

τσιμπούρια, 
σκορπιοί, 
αράχνες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
950,00€ 

 
 
 
 
 
 

1.178,00€ 
 

 
 
 
 

  

Μυοκτονία   3 

Οφιοαπώθηση 1 

 

5. Πληρωμή αναδόχου 

1.  Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες, αμοιβές 

προσωπικού. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της 

προσφοράς του: ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν, τα πάσης φύσεως 

ασφάλιστρα για το προσωπικό του, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας και πρόληψης 

ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι δαπάνες μεταφορές, τα 
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μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα και εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες 

εκτέλεσης της ζητούμενης υπηρεσίας. 

2. Ο προμηθευτής, θα εκδόσει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την υπηρεσία που έχει 

εκτελεσθεί. Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα καταβάλλει την αξία της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, εντός ενενήντα (90) 

εργάσιμων  ημερών και ανάλογα με τις χρηματορροές του προγράμματος από την 

εκτέλεση των εργασιών και την έκδοση από τον προμηθευτή των δικαιολογητικών 

πληρωμής: 

 Τιμολόγιο, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, η τιμή μονάδας, η 

συνολική αξία της υπηρεσίας και οι νόμιμες επιβαρύνσεις, 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

 Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 

εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. καθώς και κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 

3. Όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν και απαράβατους όρους της 

σύμβασης.  

 
6. Ανάθεση της Υπηρεσίας 
 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης 

Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε 

σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία του «ICSD» κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00-14.00.  

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην ανωτέρω Δ/νση και 

ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών. Οι 
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προσφορές αυτές πρωτοκολλώνται (αναγράφεται στον φάκελο η ημέρα υποβολής τους), δεν 

αποσφραγίζονται και παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού. 

 
 
 

7. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Προς: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Θέμα: Προσφορά για την  προμήθεια  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης 

στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα  

Ημερομηνία:  …./…/2020 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………..…………………………… για λογαριασμό μου/της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα τους όρους της με Αριθ. 19/2020 Μελέτης του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη,  για την υπηρεσία απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης για την Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ   

ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΔΟΜΗ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Απεντόμωση 
από ιπτάμενα 
έντομα 
(μύγες, 
κουνούπια, 
σκνίπες, 
σφήγκες), 
βαδιστικά 
έντομα 
(κατσαρίδες, 
μυρμήγκια, 
κοριοί, 

ψύλλοι, 
τσιμπούρια, 
σκορπιοί, 
αράχνες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Μυοκτονία   3 

Οφιοαπώθηση 1 



8 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.  

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι τις 31/12/2020. 

 

Εταιρία / Επιχείρηση:   

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Υπογραφή            Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

Τμήμα Προγραμματισμού, έργων, ενεργειών & προμηθειών 

Γραφείο Προμηθειών 

 

 

Κωνσταντίνος Πανακούλιας 


