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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   
 
  Συνοπτικός διαγωνισµός σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη αποκλειστικά βάσει της 
τιµής, για την παροχή υπηρεσιών απολύµανσης-εντοµοκτονίας/µυοκτονίας των εγκαταστάσεων της 
ΥΠΑ, διάρκειας ενός έτους. 
 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του Ν.∆. 714/70  «Περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω 

Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238/Α/07-
11-1970), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει. 

3. To N. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/13) άρθ. 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
Υποκεφάλαιο 11 «Συµβάσεις για λογαριασµό του ∆ηµοσίου», όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 4427/16 (ΦΕΚ 188/Α/2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της 
Υπηρεσίας Πολιτικής και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 76 αυτού.  

6. Το Π.∆. 85/2018 (ΦΕΚ 157/Α/27-8-2018) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και το 
Π.∆. 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/27-8-2018) «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» και ειδικότερα την 
παρ. 20 του άρθρου 43 αυτού. 

7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

8. Το άρθρο  24 του  Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-03-94) «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων 
και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγγενεύσεις Νοµικών 
Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 
161) και Λοιπές Ρυθµίσεις». 

10. Tις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης  Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ.  

11. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αρ.Πρωτ.:Κ.Γ./Δ11/Ε 23379-24/06/2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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12. Την µε αρ. πρωτ. ∆ΤΣ/ΣΤ/8675/1087/28-3-2019 απόφαση έγκρισης διαδικασίας σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών απολύµανσης-εντοµοκτονίας/µυοκτονίας των 
εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως «Πρωτογενές Αίτηµα» µε Α∆ΑΜ 
19REQ004694181. 

13. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
14. Την υπ’ αριθµ.  ∆Ο∆/ΠΑΠ/5294/12-4-2019 απόφαση  ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 70.000,00 € 

στον ειδικό φορέα 1039-401-0000000, ΑΛΕ  2420301001/2019 : 
          α) Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης στη ∆ιαύγεια (Α∆Α): ΩΗΘΘ465ΧΘΞ-Π1Σ 
    β) Αριθµός καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19REQ004800276) 
15. Το Π.∆. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης …… και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων». 
16. Το Π.∆. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 
17. Την µε αριθ. 2105/14-08-2014 απόφαση «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος Υπογραφής 

«Με Εντολή Υπουργού» στους ∆ιοικητή, Υποδιοικητές, Γεν. ∆ιευθυντές και λοιπούς Προϊσταµένους 
Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ» (ΦΕΚ Β/2230/14-08-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη 
αποκλειστικά βάσει της τιµής, για την παροχή υπηρεσιών απολύµανσης-εντοµοκτονίας/µυοκτονίας 
των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, διάρκειας ενός έτους. 

      Τα είδη και οι επί µέρους ποσότητες του αντικείµενου του παρόντος διαγωνισµού περιγράφονται  
      αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.  

Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα υπογράψει 
σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, στην οποία θα καθορίζονται λεπτοµερώς οι όροι της σχετικής 
προµήθειας. Το σχέδιο της σύµβασης επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  
 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Εβδοµήντα χιλιάδες Ευρώ (70.000,00 €).  
Η δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της ΥΠΑ (Ειδικός Φορέας 1039-401-0000000), 
οικονοµικού έτους 2019.  
Στον ανωτέρω προϋπολογισµό, συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ (24%) και όλες οι σχετικές νόµιµες 
κρατήσεις που επιβαρύνουν την προ του ΦΠΑ συµβατική αξία της προµήθειας ήτοι: 

          α) Παρακράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν.4013/11 & Ν.4412/16) 
          β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 1191/2017) 
          γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ επί   
              του  χαρτοσήµου. 
          δ) Επί του ποσού που προκύπτει µετά τις ανωτέρω κρατήσεις, παρακρατείται  
               ποσοστό  4% (για αγαθά) ή/και 8% (για υπηρεσίες) ως φόρος εισοδήµατος  
               (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α). 
 
3. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
συνηµµένα παραρτήµατα της παρούσας διακήρυξης. 

  Υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή 
µέσω courier στην Κεντρική Γραµµατεία της ΥΠΑ (Παλαιός Πύργος Πρώην Ανατολικού Αερολιµένα) 
Ελληνικό, ΤΚ 16777, έως την προηγούµενη εργάσιµη µέρα του ∆ιαγωνισµού, έναντι αριθµού 
πρωτοκόλλου και µέχρι την 14:00 ώρα.  

  Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από αρµόδια Επιτροπή της ΥΠΑ και σύµφωνα µε τις σχετικές   
  διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει .  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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5. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νοµικών προσώπων, που είναι εγκατεστηµένα ή έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-
µέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (Ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε 
τα κράτη της Ε.Ε. σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.  
Θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν και να συµµορφώνονται µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και των συνηµµένων σε αυτή παραρτηµάτων.  

Οι ενώσεις, κοινοπραξίες και προσωρινές συµπράξεις, δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν 
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Υποχρεούται όµως να πράξουν 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτές η Σύµβαση, και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Σε αυτή τη περίπτωση η νοµική µορφή της 
αναδόχου-ένωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 
αριθµού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία συσταθείσα δια 
συµβολαιογραφικού έγγραφου). 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει αποδεδειγµένα και επί ποινή αποκλεισµού, πριν 
την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό (αλλά και κατά τη διάρκεια αυτού), να µην έχουν σε βάρος 
τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί 
ορίζονται και στη σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση που υποχρεούνται να υποβάλουν µε τη προσφορά 
τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆): 

  
••••  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση 
••••  ∆ωροδοκία 
••••  Απάτη 
••••  Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

συµπεριλαµβανοµένου της ηθικής αυτουργίας ή συνέργειας ή απόπειρας διάπραξης 
εγκλήµατος 

••••  Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 
••••  Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων 

 Οι παραπάνω υποχρεώσεις εφαρµόζονται επίσης και στα φυσικά πρόσωπα των 
ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων, τα οποία είναι µέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτά. Ειδικότερα: 

 
• Για τις Α.Ε. : Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.  
• Για τις Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. και Ε.Ε. : Ο διαχειριστής. 

 
Επίσης αποκλείονται από τη συµµετοχή της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης οι 

οικονοµικοί φορείς που αποδεδειγµένα πριν την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό (αλλά και κατά τη 
διάρκεια αυτού): 

 
• Έχουν αθετήσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

 Ο εν λόγω όρος παύει να ισχύει, 
(α) εφόσον ο οικονοµικός φορέας έχει καταβάλει τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή προστίµων, είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
(β) εφόσον µόνο µικρά ποσά φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί. 

Τόπος Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
(Παλαιός Πύργος Πρώην 
Ανατολικού Αερολιµένα) 
Ελληνικό, ΤΚ 16777    

ΗΗΗµµµεεερρροοοµµµηηηνννίίίααα   
∆∆∆ιιιαααγγγωωωνννιιισσσµµµοοούύύ   

   
ΗΗΗµµµέέέρρρααα   

   
ΏΏΏρρρααα   

 
 16-07-2019 

 
Τρίτη 

 
10:00 π.µ. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 6ΖΖΤ465ΧΘΞ-ΧΣ3





 

 

 

 

(γ)  εφόσον ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό των οφειλών του, 
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα πριν την εκπνοή της προθεσµίας 
υποβολής της προσφοράς του. 

• Έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων 
που έχουν συνάψει τόσο µε την Υπηρεσία όσο και µε άλλους δηµόσιους φορείς και ιδίως σε 
θέµατα που αφορούν διατάξεις 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 (βλέπε σχετικά 
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆). 

• Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που έχουν συνάψει τόσο µε την 
Υπηρεσία όσο και µε άλλους δηµόσιους φορείς, που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη 
καταγγελία της σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.  

• Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη από τις οικείες διατάξεις νόµου. 

• Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι έχουν συνάψει 
συµφωνία(ες) µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

• Προκύπτει κατάσταση στρέβλωσης ανταγωνισµού, λόγω πρότερης συµµετοχής του οικονοµικού 
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της εν λόγω σύµβασης, και δεν µπορεί 
να θεραπευτεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

• Προκύπτει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων η οποία δεν µπορεί να θεραπευτεί 
αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

 
 Πέραν των προαναφεροµένων, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να προβεί σε αποκλεισµό 
οικονοµικού φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, εφόσον 
διαπιστώσει, αποδεδειγµένα, ότι αυτός: 
 
• Βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, σε κάποια από τις προαναφερόµενες καταστάσεις 

ή περιπτώσεις. 
• Κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

από τη παρούσα, προς εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού του ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής του, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη παρούσα ή ζητηθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

• Επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στην παρούσα διαδικασία ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις οποιεσδήποτε αποφάσεις θα λάβει η 
αναθέτουσα αρχή, σχετικά µε την παρούσα διαδικασία. 

• Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα (όπως ορίζεται από κείµενες διατάξεις), το 
οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                               
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ            
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                   
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ’  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’  
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Το τεύχος της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), 

στις διευθύνσεις www.ypa.gr ή www.hcaa.gr, στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο 
διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ httpς://diavgeia.gov.gr και του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
www.eprocurement.gov.gr.  Επιπλέον,  περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισµού αποστέλλεται και 
στη Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), [email: keeuhcci@uhc.gr) προκειµένου αυτή να 
κοινοποιηθεί σε όλα τα επιµελητήρια-µέλη της στην Ελλάδα.     

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δηµοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη 
διακήρυξη και το διαγωνισµό, µέχρι και µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν τη καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς, 
παρακαλούνται όπως επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα της ΥΠΑ, προκειµένου να 
ενηµερώνονται σχετικά.   

  Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης 
που θα εκτυπώσουν από άποψη πληρότητας, σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό σελίδων και 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή 
προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ή τροποποιήσεις. Προσφυγές κατά της 
νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του εκτυπωµένου αντιγράφου 
της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
9. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Αναθέτουσα 

Αρχή, Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης,  ∆/νση Οικονοµικού – 
Εφοδιασµού (∆11), Τµήµα Προµηθειών (∆11/Ε), µέχρι και δύο 2 εργάσιµες ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εξετάζονται δε µόνο εάν η Υπηρεσία έχει τη 
δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµείναντος χρόνου. Κανένας 
υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ 
µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

10.1 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 Υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, εντός δέκα 
(10) ηµερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 221 Ν. 4412/16). Μετά 
την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 
 10.2 ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)  
 Υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, µέχρι πέντε (5) ηµέρες από την 

κοινοποίηση (µε κάθε µέσο) της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 
Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει, εντός δέκα (10) ηµερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις 
οικείες διατάξεις (άρθρο 221 Ν. 4412/16). Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, 
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 
  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου 
µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του διαγωνισµού, το οποίο και αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το σχετικό αποφασίζον διοικητικό όργανο.                                                                                                                                                                                

  
 
 
 
 

                           Ε.Υ. 

             Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α’  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β’ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ∆’ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε’                                                                                                 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ’ 
 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ’  
                
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                                               
Αποδέκτες για ενέργεια 
- ∆11/Ε  
- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
      ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    
κκ ..   ΖΖ αα λλ ιι µµ ίί δδ οο υυ   ΕΕ λλ ..     (( ∆∆ ΤΤ ΥΥ ))   
κκ ..   ΒΒ οο ύύ λλ γγ αα ρρ ηη ςς   ΗΗ λλ ..   (( ∆∆ ΤΤ ΥΥ ))   

Αποδέκτες για κοινοποίηση    
- ∆ΤΣ 
- Γ∆∆Υ 
Εσωτερική ∆ιανοµή  
- ∆11/Ε (5) 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   ΑΑ ΄́   

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

∆ηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών απολύµανσης-
εντοµοκτονίας/µυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, 
διάρκειας ενός έτους  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ  CPV   90921000-9 

 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆Α 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  
              ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ∆ΑΠΑΝΗ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%) 

      Γεωγραφικές Περιοχές 
 
α) Γεωγραφική περιοχή Αθηνών και  
               Νήσων Αιγαίου                                            27.652,00  
β) Γεωγραφική περιοχή Κρήτης, Κυθήρων  
      και Νοτίου Ελλάδος (Πελοπόννησος)                26.896,00 
γ) Γεωγραφική περιοχή Ιονίου Πελάγους  
     και ∆υτικής Ελλάδος                                              5.618,00 
δ) Γεωγραφική περιοχή Κεντρικής και  
      Βορείου Ελλάδος                                                    9.834,00 
                                                                                       70.000,00 ευρώ 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑ, ΑΛΕ 2420301001  Έτους 2019    
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ    

   ∆ιάρκεια ενός έτους  
     
 Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  
 

ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Εγκαταστάσεις Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας, 
 Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆   

 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

α) Παρακράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν.4013/11 & 
Ν.4412/16) 

β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 
1191/2017) 

γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσηµο και 
20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. 

δ) Επί του ποσού που προκύπτει µετά τις ανωτέρω κρατήσεις, 
παρακρατείται ποσοστό 4% (για αγαθά) ή/και 8% (για υπηρεσίες) 
ως φόρος εισοδήµατος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α). 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

5%  προ ΦΠΑ της αξίας της σύµβασης  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ   ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.1- Σύνταξη – Υποβολή 

 
 Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
 Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική  γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική 
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία τα οποία µπορούν να είναι στην Αγγλική ή άλλη 
επίσηµα γλώσσα της Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει 
την µετάφραση στην ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου, µε µέριµνα και δαπάνες του 
διαγωνιζόµενου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, µέσα σε ένα (1) 
ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο). Η υποβολή του 
αντιγράφου γίνεται για διευκόλυνση της επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Σε 
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ πρωτότυπου και αντίγραφου, θα ισχύει το πρωτότυπο.   
 Η υποβολή των δικαιολογητικών που θα υποβάλλονται µε τις προσφορές, θα είναι σε συµφωνία 
µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α/74), ειδικότερα: 
 α) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από το ∆ηµόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠ∆∆, τα ∆ικαστήρια 
όλων των βαθµίδων, τα ΝΠΙ∆ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς από 
κρατικούς πόρους κατά τουλάχιστο 50% του ετήσιου προϋπολογισµού τους, τις ∆ΕΚΟ (άρθρο 1 
Ν.3429/2005), καθώς και τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 
β) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νοµίµως επικυρωµένα από την 
αρµόδια αρχή αυτής της χώρας και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
γ) Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση  από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης (α) 
του παρόντος. 
δ) Γίνονται αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 
ε) Γίνονται αποδεκτά και επικυρωµένα αντίγραφα από συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.). 
 στ) Πρωτότυπα ∆ικαιολογητικά και ∆ηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της 
Ελληνικής, εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 
(ΦΕΚ Α/188).  

∆ικαιολογητικά που βεβαιώνεται από αρµόδια αρχή ότι δεν εκδίδονται, µπορούν να αναπληρωθούν και 
από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου  προς  υποβολή δικαιολογητικών ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής. Εάν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να 
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας αρχής. Τόσο δε στην ένορκη βεβαίωση όσο 
και στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα δηλώνεται µεταξύ άλλων ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι νοµικές καταστάσεις για 
τις οποίες ζητήθηκαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 
 
1.2- Χρόνος ισχύος προσφοράς 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, 
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού µε δικαίωµα παράτασης, 
κατόπιν έγγραφης αίτησης της αναθέτουσας αρχής για µέχρι 120 (εκατόν είκοσι) επιπλέον ηµέρες. 
 
- Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
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1.3- Ετικέτα κύριου φακέλου προσφοράς 

 Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα φέρει ευκρινώς την ένδειξη: 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.3.1-   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.3.2-   Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσα Αρχή) που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
1.3.3-   Ο αριθµός της διακήρυξης ή ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
1.3.4- Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών. 
1.3.5-   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
1.3.6-   Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, e-mail) 
 
1.4- Περιεχόµενο κύριου φακέλου προσφοράς 
 
1.4.1- Ο κύριος φάκελος της προσφοράς περιλαµβάνει συνηµµένα και επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα: 
  
 1.4.1.1- Ένας (1) σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιλαµβάνει συνηµµένα και επί ποινή αποκλεισµού, τα 
ακόλουθα: 

  
• Ο αριθµός της διακήρυξης ή ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 
• Πίνακας περιεχοµένων στον οποίο θα αναγράφεται κάθε συνηµµένο έγγραφο, µε  

παραποµπή στη σχετική αρίθµηση της σελίδας, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
• Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 

αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 
• Tα Νοµιµοποιητικά Έγγραφα κάθε συµµετέχοντος (όπως ορίζονται και από τη νοµοθεσία), 

όπως: 
- Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους µε µορφή  Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και  Ε.Ε.), ΓΕ.ΜΗ. κλπ.   
- Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 
την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν  αυτό  
δεν προκύπτει ευθέως από  το καταστατικό  αναλόγως µε τη  νοµική µορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
- Έγκριση από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού 
προσώπου, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και την υποβολή της προσφοράς. 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία.  

 
• Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο επισυνάπτεται στο 

Παράρτηµα Ζ΄ , συµπληρωµένο σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες.  
 

 Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆) εκδίδεται από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ), κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 (147/Α) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)1” και αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων 
που παρέχει προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη. Πρόκειται δηλαδή για Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα ότι 
δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις λόγω της οποίας αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί, ότι 
πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι, κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και 
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τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τον περιορισµό του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συµµετάσχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4412/2016. Στόχος του ΤΕΥ∆ είναι η µείωση του διοικητικού φόρτου που απορρέει από την απαίτηση 
προσκόµισης σηµαντικού αριθµού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται µε τα 
κριτήρια αποκλεισµού και τα κριτήρια επιλογής. 
 Οι οικονοµικοί φορείς µπορεί να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων 
κατά τη συµπλήρωση του ΤΕΥ∆ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονοµικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας, από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσµίας. 
 Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, 
σύµπραξης ή κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται, για καθέναν συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα, 
χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται . 
 Καθίσταται σαφές πως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί (κατά τη κρίση της), το δικαίωµα να 
ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύµβασης, αλλά και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, και ο οικονοµικός φορέας 
αναλαµβάνει την υποχρέωση, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση οποιουδήποτε 
δικαιολογητικού ή εγγράφου τους ζητηθεί από την Υπηρεσία, που να αποδεικνύει τόσο τα 
δηλωθέντα στο ΤΕΥ∆, όσο και πληροφορίες σχετικές µε τη νοµιµοποίησή τους, τη προσωπική 
κατάσταση και επαγγελµατική τους επάρκεια, την οικονοµική, χρηµατοοικονοµική ή τεχνική 
ικανότητά τους και γενικά κάθε άλλης απαίτησης ή στοιχείο πρόσφορο  για τη διενέργεια της 
καταλληλότητας τους. 

• Όλες οι σελίδες των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή 
αρίθµηση από τη πρώτη µέχρι τη τελευταία, και µονογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον 
νοµίµως εξουσιοδοτούµενο υπάλληλο της εταιρείας. Για την ευχερέστερη  αναζήτηση των 
στοιχείων που υποβάλλονται, ο πίνακας περιεχοµένων θα έχει τη µορφή π.χ.: Παραστατικό 
Εκπροσώπησης: σελίδες 1-2, Νοµιµοποιητικά Έγγραφα: σελίδες 2-20, ΤΕΥ∆: σελίδες 21-…, – 
Τεχνική Προσφορά: σελίδες …-…, Προσαρτήµατα: σελίδες ….. - ….. (µε αναφορά του τίτλου 
κάθε προσαρτήµατος και των σχετικών σελίδων). 
 

• Τεχνική Προσφορά   
 Η τεχνική προσφορά (φύλλο συµµόρφωσης) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα Ε’ της 
∆ιακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές), περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, καθώς και στο Παράρτηµα Ε’ (Ειδικοί Όροι). 
       Σε περίπτωση που απαιτούνται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/16.                                             

                        
 1.4.1.2- Ένας (1) σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
   ο οποίος θα περιλαµβάνει συνηµµένα και επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: 

• Ο αριθµός της διακήρυξης ή ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα (Πλήρης επωνυµία, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, e-mail). 
• Οικονοµική Προσφορά  

Στην οικονοµική προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται 
κατωτέρω: 
- Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, και θα αφορούν συνολικά τις υπηρεσίες, θα 

αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο 
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 
ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 6ΖΖΤ465ΧΘΞ-ΧΣ3





 

 

 

 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

- Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:  
Ι.  Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων 

κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών που επιβαρύνεται ο προµηθευτής για παράδοση 

των ειδών ελεύθερων, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή εκτός Φ.Π.Α.  
- Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα δαπάνη επί ποινή απορρίψεως. ∆εν προσµετράται το κόστος 
µετάβασης σε έκτακτη περίπτωση – βλάβη. 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας   ή τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών, τις οποίες 
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

- ∆εν γίνονται δεκτές στο διαγωνισµό εναλλακτικές προσφορές. 
- Τρόπος Πληρωµής : 
   Η πληρωµή του προµηθευτή θα πραγµατοποιείται στο τέλος κάθε εξαµήνου , έναντι 
πρωτοκόλλου παραλαβής από επιτροπή και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου. 

  Ο προµηθευτής θα υποβάλλει µαζί µε το τιµολόγιο τρέχουσες βεβαιώσεις ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας, τον αριθµό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα 
κατατεθεί το αντίτιµο πληρωµής, πιστοποιούµενο είτε µε φωτοτυπία είτε µε έγγραφο της 
Τράπεζας καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα 
παράδοσης. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και στην µε αρ. 2024709/601/0026/08-04-1998 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

• Όλες οι σελίδες των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς θα φέρουν υποχρεωτικά 
συνεχή αρίθµηση από τη πρώτη µέχρι τη τελευταία, και µονογραφή από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο ή τον νοµίµως εξουσιοδοτούµενο υπάλληλο της εταιρείας. Για την ευχερέστερη  
αναζήτηση των στοιχείων που υποβάλλονται οι σελίδες θα φέρουν αρίθµηση του τύπου «σελ. 
1 από …..», «σελ. 2 από …..» κ.ο.κ.  

 
 
Επισηµαίνεται ότι: 
 
1.4.2- Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά 
τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη  «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να  λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία 
του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
1.4.3- Ανυπόγραφες προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.4.4- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 6ΖΖΤ465ΧΘΞ-ΧΣ3





 

 

 

 

1.4.5- ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
1.4.6- Η αρµόδια για το διαγωνισµό επιτροπή, κατ’ εφαρµογή και των διατάξεων του άρθρου 102 του 
Ν.4412/16 «Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών» (όπως ισχύει), µπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες (µε κοινοποίηση στην αναθέτουσα αρχή και τους υπόλοιπους 
υποψήφιους), να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που 
έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις 
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και 
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, 
που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που 
θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση 
δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε 
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση 
αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, όπως έχει προαναφερθεί. 
 Τα ανωτέρω αναφερόµενα εφαρµόζονται και για το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς, και µόνο αν περιέχουν ασάφειες 
ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα 
που η επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα 
την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές προσφορές. 
 
1.4.7- Η παροχή δυνατότητας διευκρινήσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, 
λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
1.4.8- Σε κάθε περίπτωση πάντως, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της ∆/ξης συνεπάγονται την απόρριψή τους. 
 
1.4.9- Ο χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας που αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & ∆’ της παρούσας 
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς . 
 
1.4.10.-Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είτε ανά συγκεντρωτική γεωγραφική περιοχή είτε για  
   το σύνολο των εγκαταστάσεων 
1.4.11- Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. 
  

1.4.12.- Οι προσφορές που θα κατακυρωθούν, δεν θα πρέπει στο σύνολό τους να υπερβούν την 
αναφερόµενη στο άρθρο 2 της παρούσας Απόφασης προϋπολογισθείσα αξία, δηλαδή Εβδοµήντα 
χιλιάδες Ευρώ (70.000,00 €).  
 

2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
2.1- Η αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
 
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του διαγωνισµού. 
 
- Προσφορές που υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή µετά την ορισθείσα από τη διακήρυξη 
ηµεροµηνία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά φυλάσσονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
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- Οι παρευρισκόµενοι στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόµιµα 
εκπρόσωποι αυτών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των 
τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
2.2-  Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
- Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε προσφοράς και µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς ανά φύλλο, τόσο 
στο πρωτότυπο όσο και στο τυχόν αντίγραφο. 
 
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν,  σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει.  
 
- Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης δεν γίνεται καµία κρίση επί των προσφορών ούτε από την επιτροπή 
ούτε από τους παρευρισκόµενους διαγωνιζόµενους. Οι τελευταίοι δικαιούνται µετά την αποσφράγιση να 
έχουν πρόσβαση στις προσφορές των συναγωνιζόµενων. ∆εν επιτρέπεται να αποσπάσουν έγγραφα 
από τις προσφορές, ούτε να λάβουν µε κανένα µέσο αντίγραφα των προσφορών. Επιτρέπεται η λήψη 
σηµειώσεων από µέρους τους. 
 
2.3. - Ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στις προσφορές, ορίζεται εντός των επόµενων 2 ωρών 
από την περαίωση της διαδικασίας  αποσφράγισης των προσφορών.  
Η επιτροπή δύναται, κατά την κρίση της,  να παρατείνει τον χρόνο αυτό,  µέχρι δύο (2) ώρες. 
 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

3.1.-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
3.1.1.-Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρµόδια για το διαγωνισµό Επιτροπή, 
συντάσσεται από αυτή πρακτικό αξιολόγησης το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία µε 
τη σειρά της εκδίδει σχετική Απόφαση έγκρισης πρακτικού . 
 
3.1.2.- Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, προκειµένου να ασκήσουν το  
προβλεπόµενο από το νόµο δικαίωµα ένστασης, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.   
 
3.1.3.- Μετά τη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία ένσταση, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, οφείλει να προσκοµίσει 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά από έγγραφη ειδοποίησή µας και σε φάκελο µε σήµανση 
«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται (Ν. 4250/2014) όλων των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά  περίπτωση , σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 
 
3.2.- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ     
 
  Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκοµισθούν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση καθοριζόµενα στο άρθρο 80 του Ν. 
4412/16, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και 
της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύµφωνα µε τα άρθρα 75 και 76.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 : 
α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, 
όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά : 
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, 
• στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 
1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄, µε το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.  
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. 
 

3.2.1.-Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρµόδια για το διαγωνισµό 
Επιτροπή, συντάσσεται από αυτή πρακτικό αξιολόγησης το οποίο υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία µε τη σειρά της εκδίδει σχετική Απόφαση έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών και κατακύρωση 
αποτελεσµάτων διαγωνισµού . 
 
3.2.2.- Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους, προκειµένου να ασκήσουν το  
προβλεπόµενο από το νόµο δικαίωµα ένστασης, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.   
 
3.2.3.-Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας και εφόσον δεν εκκρεµεί καµία ένσταση, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση του διαγωνισµού , οφείλει και µετά από σχετική 
έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, να προσέλθει εντός ορισµένης 
προθεσµίας για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας παράλληλα και όποια 
έγγραφα ή δικαιολογητικά τυχόν του ζητηθούν .  
 
3.2.5- Μετά την Απόφαση κατακύρωσης θα ακολουθήσει σύµβαση που θα ορίζει λεπτοµερώς τους 
όρους της προµήθειας, για την σύνταξη της οποίας θα µεριµνήσει η Αναθέτουσα Αρχή.  
Το σχέδιο της Σύµβασης επισυνάπτεται στη παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)  και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

4.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που αναφέρεται στη 
παράγραφο10 της παρούσας απόφασης, σελίδα 5. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της τιµής 
αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους 
λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρ. 86 του                 
Ν. 4412/2016.  
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                                                           Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΣΤ) 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜ-

ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΕΣ 

Παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας απολυμάνσεων, φιδοαπωθήσεων  στις 

κτιριακές εγκαταστάσεις της ΥΠΑ  και όλων των περιφερειακών μονάδων , 

ΡΑΝΤΑΡ και Ραδιοβοηθημάτων της ΥΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους. 

Συγραφή 

Υποχρεώσε

ων  

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΧΙ   

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις υπηρεσίες απολύμανσης, 

απεντόμωσης, φιδοαπώθησης και μυοκτονίας για ένα έτος, με τακτικές και 

έκτακτες αν απαιτηθεί επεμβάσεις, στο σύνολο των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων της  Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε όλη την 

επικράτεια.   ΟΧΙ  

 

1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΧΙ   

1.1.2. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται υπό την συνεχή επίβλεψη 

εξειδικευμένου υπευθύνου, ο οποίος θα υπογράψει τα εκδιδόμενα 

πιστοποιητικά. Ο υπεύθυνος θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία των 

εργασιών από την εφαρμογή των υλικών παρέμβασης καθώς και την λήψη 

των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για 

επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε καταπολέμηση. 

ΝΑΙ   

1.1.3. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  για  την  ασφάλιση σε επίσημο 

ασφαλιστικό φορέα του  προσωπικού  που  θα  εργασθεί  για  την εκτέλεση 

των εργασιών και είναι υπεύθυνος για  οποιοδήποτε  ατύχημα  συμβεί  

κατά  την  εκτέλεσή τους. 

ΝΑΙ   

1.1.4. Το συνεργείο θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο με τα άτομα που θα ορισθούν από την Υπηρεσία ως υπεύθυνοι των 

χώρων, για την επίβλεψη και έλεγχο κατά την ώρα της απολύμανσης. Το 

τεχνικό προσωπικό θα πρέπει κατά την διάρκεια των εργασιών να φοράει 

ειδική για τον σκοπό στολή και να χρησιμοποιεί τα Μέσα Προστασίας που 

προβλέπονται. 

ΝΑΙ   

1.1.5. Ο  ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που αφορά την 

αποτελεσματικότητα των εργασιών και την ασφαλή χρήση των χώρων που 

γίνεται η επέμβαση. Εγγυάται ότι τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν 

συμφωνούν με τους κανόνες της Ε.Ε, και έχουν  μεγάλη διάρκεια δράσης και 

είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για τον χρήστη και το περιβάλλον. 

ΝΑΙ   

1.1.6. Μετά το πέρας κάθε επίσκεψης σε κάθε χώρο, ο τεχνικός θα 

συμπληρώνει και θα υπογράφει έντυπο επέμβασης, στο οποίο θα 

αναγράφονται τα στοιχεία των επεμβάσεων που πραγματοποίησε. Τα εν 

λόγω έντυπα θα υπογράφονται επιπλέον, τόσο από τον υπεύθυνο της 

ΝΑΙ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 6ΖΖΤ465ΧΘΞ-ΧΣ3





 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜ-

ΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΑΡΑ-

ΠΟΜΠΕΣ 

εταιρείας απολυμάνσεων όσο και από τον υπεύθυνο υπάλληλο 

παρακολούθησης των εργασιών της ΥΠΑ. 

1.1.7. Όπου απαιτούνται επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις και προκειμένου 

να βεβαιώνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες από την  ΥΠΑ ανά μήνα, θα 

πρέπει να συνυποβάλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.  

ΝΑΙ   

1.1.8. Σε περίπτωση μη υποβολής των ελαχίστων απαιτούμενων εντύπων 

συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων, δεν θα βεβαιώνονται εργασίες. 

ΝΑΙ   

1.1.9. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα σε έκτακτες κλήσεις 

όπου προβλέπεται (εντός 24 ωρών) ή ανάλογα με την διαθεσιμότητα των 

μέσων μετραφοράς. 

ΝΑΙ   

1.1.10. Μετά από τις εργασίες θα εκδώσει πιστοποιητικό (από το  

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) απεντόμωσης – 

απολύμανσης που θα επικολλά στους χώρους εφαρμογής. 

ΝΑΙ   

1.1.11.  Να ρυθμίζει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να μην 

παρεμβάλλεται από αυτόν κανένα εμπόδιο στις παραπάνω εκτελούμενες 

εργασίες με την προϋπόθεση πάντα ότι δεν θα παρεμποδίζονται και οι δικές 

του εργασίες. 

ΝΑΙ   

1.1.12. Από την 01.01.1996 ο κλάδος των τροφίμων κλήθηκε να εναρμονίσει 

τις συνθήκες υγιεινής με τις διατάξεις της οδηγίας 43/93 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σύμφωνα με παράμετρο της οδηγίας αυτής ορίζονται  οι  

διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα υγιεινής 

έτσι ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει πιστοποίηση με το Σύστημα 

HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Point).,. Επίσης οι εργασίες θα 

πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με το πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008, 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας καθώς και το πρότυπο ISO 14001 (Διεθνές 

Πρότυπο για την Διαχείριση Περιβάλλοντος).  

ΝΑΙ   

1.1.13. Ο  ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος για την εφαρμογή των κανόνων 

υγιεινής και ασφάλειας εργασίας   του προσωπικού του παρέχοντας σε 

αυτό τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφάλειας (ρούχα , μάσκες, κτλ).      

ΝΑΙ   

1.1.14. Το προσωπικό θα διαθέτει τις κατάλληλες κατά περίπτωση  

επαγγελματικές άδειες και  θα είναι ασφαλισμένο σε επίσημο ασφαλιστικό 

φορέα. 

ΝΑΙ   

1.1.15. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί 

σε εγκαταστάσεις της  Υπηρεσίας, καθώς και για τη λήψη μέτρων προς  

αποφυγή  ατυχήματος ( απομόνωση χώρων με  ταινίες κλπ.). 

ΝΑΙ   

1.1.16. Ο ανάδοχος θα υπογράψει και θα προσκομίσει πριν την έναρξη των 

εργασιών, υπεύθυνη δήλωση  όπου θα δηλώνει  ρητά ότι σε περίπτωση 

ζημιών  ή ατυχήματος εξαιτίας των  εργασιών που εκτελεί, φέρει  ακέραια 

την ευθύνη και θα τις  αποκαταστήσει με δικά του έξοδα και   μέριμνα. Σε 

περίπτωση που ο  ανάδοχος δεν συμμορφωθεί  με αυτή του την 

υποχρέωση, η αποζημίωση παρακρατείται από οποιοδήποτε ποσό έχει να 

λάβει.  

ΝΑΙ   

1.1.17. Ο ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του θεωρείται ότι έχει 

λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών  και ιδιαιτεροτήτων του έργου ώστε να 

προγραμματίζει τις  εργασίες   του με τρόπο που να μην εμποδίζει την 

εργασία των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 

ΝΑΙ   

1.1.18. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί αδυναμία εκτέλεσης του 

έργου του σε περίπτωση που δεν  υπάρχει πρόσβαση σε κάποιους χώρους 

ΝΑΙ   
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και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο   παρακολούθησης του έργου  θα 

επανέλθει την επομένη διαθέσιμη ημέρα που θα υπάρχει πρόσβαση στους 

χώρους 

1.1.19. Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης δεν έχει 

δικαίωμα για κανένα λόγο να επικαλεσθεί την απαλλαγή από τις 

υποχρεώσεις του. Δεν  δικαιολογείται άγνοια, ούτε  οποιαδήποτε τυχόν 

παράλειψη, ούτε ανεπαρκής  καθορισμός  ή ασάφεια της προσφοράς του ή 

των στοιχείων της σύμβασης 

ΝΑΙ   

1.1.20. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τον πίνακα 

ποσοτήτων, ο οποίος επισυνάπτεται, προκειμένου να διαμορφώσουν και να 

υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε μορφή PDF.  

ΝΑΙ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΧΙ   

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΕΝΤΩΜΟΣΗΣ ΟΧΙ   

2.1. Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένες 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ορίζεται στο 

ΠΔ 2015/2001 και στις μετέπειτα τροποποιήσεις 

ΝΑΙ   

2.2. Θα γίνει ψεκασμός με ψεκαστήρα  χαμηλής  πιέσεως  περιμετρικά  των  

επιφανειών,  εντός  των  αεραγωγών,  των  αποχετεύσεων  και  εντός  των  

φρεατίων  με  σκοπό  να  καλυφθεί  όλο  το  δίκτυο.  Σε  ψευδοροφές  ή  

τούνελ  θα  χρησιμοποιηθεί  εκνεφωτήρας  ενώ  παράλληλα  θα  γίνει  και  

αδιαβροχοποίηση  των  σιφωνίων.  Οι  δραστικές  ουσίες  των  

εντομοκτόνων  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι:  Permethrin  25%,  

cyfluthrin  10%  ή αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

2.3. Η  απεντόμωση θα πραγματοποιείται στο σύνολο των εγκαταστάσεων, 

ήτοι στους χώρους γραφείων, διαδρόμους, αίθουσες αναμονής επιβατών, 

εγκαταστάσεις κτιρίου πύργου ελέγχου (ΠΕΑ - Προσέγγιση - Ηλεκτρονικών) -  

κλπ, με χρήση ειδικού gel (GOLIATH GEL-fipronil 0,05%) το οποίο είναι 

άοσμο και ασφαλές και θα έχει την έγκριση χρήσης (Ε.Ο.Φ. Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων). 

ΝΑΙ   

2.4. Τονίζεται ότι στους παραπάνω χώρους σε καμία περίπτωση η 

εφαρμογή δεν θα γίνεται με ψεκασμό λόγω του κινδύνου επαφής των 

επιβατών και εργαζομένων με ψεκασμένες επιφάνειες 

ΝΑΙ   

 2.5. O ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους εργασιακούς 

χώρους και επίσης δεν πρέπει να εκτίθενται σε κίνδυνο η υγεία των 

εργαζομένων και των επισκεπτών. 

ΝΑΙ   

 2.6. Τα φάρμακα /σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό 

θα είναι εγκεκριμένα. 

ΝΑΙ   

2.7. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων 

σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών 

εγκαταστάσεων όπου προβλέπεται. 

ΝΑΙ   

2.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές 

άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί) κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

2.9. Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόμων, όπου απαιτείται, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής (παγίδες κόλλας ελκυστικές, 

φερομονικές παγίδες λεπιδοπτέρων). 

ΝΑΙ   

2.10. Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κατσαρίδων (αίθουσες, 

γραφεία) πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες κόλλας με ελκυστικό. 

ΝΑΙ   

2.11. Όπου παρουσιαστεί ανάγκη θα πραγματοποιηθούν έκτακτες ΝΑΙ   
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εφαρμογές, προκειμένου να ελεγχθεί η όποια προσβολή εντόμων, έπειτα 

από κλήση του Αερολιμένα και ανταπόκριση από τον ανάδοχο εντός 24 

ωρών. 

2.12. Επίσης πρέπει να ψεκάζονται όλα τα παρτέρια  των παραθύρων σε 

όλους τους χώρους λόγω της έκθεσης τους στα περιστέρια.  

ΝΑΙ   

2.13. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί ημερολόγιο επιθεωρήσεων στον χώρο 

του Αερολιμένα (Γρ. Π/ΤΣ), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι 

παρεμβάσεις, οι αλλαγές των ελκυστικών και τυχόν ευρήματα. 

ΝΑΙ   

2.14. Κατσαρίδες – μυρμήγκια: Με υπολειμματικούς ψεκασμούς σε 

διάφορους χώρους να χρησιμοποιούνται οι συνθετικές πηρεθρίνες. 

ΝΑΙ   

2.15. Μύγες: Εξωτερικά, στο χώρο των σκουπιδιών, διασκορπισμός ή 

ψεκασμός ανασταλτικού ρυθμιστή της ανάπτυξης ατελών σταδίων της 

μύγας με φάρμακα υπολειμματικής διάρκειας 

ΝΑΙ   

2.16. Κουνούπια: Καταπολέμηση των προνυμφών σε συνδυασμό με 

εναλλακτικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση τέλειων εντόμων 

ΝΑΙ   

2.17. Ψεκασμός σε υδάτινες επιφάνειες, σε χώρους συλλογής 

απορριμμάτων, σε χώρους πρασίνου και εξωτερικά – περιμετρικά των 

κτιριακών εγκαταστάσεων 

ΝΑΙ   

2.18. Ψύλλοι: Ψεκασμοί σε σημεία όπως: συγκροτήματα μεταφορικών 

ταινιών, αποθήκες ΥΠΑ και χώρους στο υπόγειο αλλά και όπου αλλού 

παρουσιασθεί ανάγκη 

ΝΑΙ   

2.19. Έντομα διάφορα: Καταπολέμηση των νυμφών και εντόμων που 

εμφανίζονται σε δένδρα του Αερολιμένα 

ΝΑΙ   

2.20. Απολύμανση σχαρών ομβρίων: Όταν γίνεται πλύση των φρεατίων 

σχαρών ομβρίων, εφαρμογή την επόμενη μέρα άσβεστου ασβέστη σε σκόνη 

για απολύμανση του εδάφους φιλική προς το περιβάλλον 

ΝΑΙ   

2.21. Θα πραγματοποιείται ψεκασμός: ΝΑΙ   

2.21.1 Φρεατίων αποχέτευσης, εξωτερικών επιφανειών, αποθηκών, 

ψευδοροφών, οροφής λόγω παρουσίας περιστεριών 

ΝΑΙ   

2.21.2. Στις εγκαταστάσεις WC των χώρων. ΝΑΙ   

2.21.3. Στα λεβητοστάσια, κλιμακοστάσια ,αντλιοστάσια, Υποσταθμούς ΝΑΙ   

2.21.4. Στα Η/Ζ, γενικούς πίνακες, μεταφορικές ταινίες.  ΝΑΙ   

2.21.5. Στα φρεάτια διαδρόμου/τροχοδρόμων. ΝΑΙ   

2.21.6. Στους Πυροσβεστικούς σταθμούς, φυλάκια αεροσταθμών. ΝΑΙ   

2.21.7.  Στα Κέντρα εκπομπής -  Χώρους RADAR, VOR . ΝΑΙ   

3. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  
ΟΧΙ 

 
 

 

3.1. Στο σύνολο της επικράτειας υπάρχουν εγκατεστημένοι  δολωματικοί 

σταθμοί. Υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας και η συμπλήρωση τρωκτικοκτόνου με κριτήριο την 

μέγιστη απόδοση των σταθμών. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιοι 

δολωματικοί σταθμοί καταστραφούν θα πρέπει να γίνεται αντικατάστασή 

τους με νέους.  

ΝΑΙ   

3.2. Δεν επιτρέπεται η χρήση εκτεθειμένων δολωμάτων σε εξωτερικές 

θέσεις. Το τρωτικοκτόνο  σκεύασμα (αποκλειστικά και μόνο κηρώδη 

δολώματα σε μορφή κύβου) θα πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς μέσα σε 

πλαστικούς ανθεκτικούς ή μεταλλικούς δολωματικούς σταθμούς, ειδικά 

σχεδιασμένους για να αποφεύγεται η τυχαία επαφή του φαρμάκου με 

ΝΑΙ   
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οργανισμούς μη-στόχους. 

3.3. Στους διάδρομους, τους τροχόδρομους, περιμετρικά των κτιρίων των 

ραδιοβοηθηματων και των κτιρίων των αεροσταθμών υπάρχουν φρεάτια 

ηλεκτροφόρων καλωδίων τα οποία πρέπει μια φορά τουλάχιστον να 

δολώθούν με κηρώδη δολώματα (κύβοι) πάντα με συνοδεία τεχνικού 

υπαλλήλου.  

ΝΑΙ   

3.4. Σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων φαρμάκων 

στα φρεάτια φωτοσήμανσης, το οποίο διαπιστώνεται με την ύπαρξη 

κατεστραμμένων καλωδιώσεων, ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να 

εφαρμόσει εναλλακτικές λύσεις, καθώς οι βλάβες που είναι πιθανό να 

προκύψουν είναι εξαιρετικά σοβαρές και επικίνδυνες για την ασφάλεια των 

πτήσεων. 

ΝΑΙ   

3.5. Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός των 

κτιρίων θα πρέπει να εφαρμοστεί εντατικό σχέδιο καταπολέμησης.  Ένας 

επόμενος έλεγχος θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα για την 

διασφάλιση του αποτελέσματος. 

ΝΑΙ   

3.6. Με την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, θα συμπληρώνεται και θα 

υπογράφεται από τον τεχνικό το ειδικό φυλλάδιο έκτακτης επέμβασης. 

ΝΑΙ   

3.7. Ο Ανάδοχος θα τηρεί  αρχείο με αριθμημένους τους δολωματικούς 

σταθμούς  στο οποίο θα συμπληρώνει σε κάθε επίσκεψη και έλεγχο την 

κατανάλωση τρωκτικοκτόνου σε αυτούς. 

ΝΑΙ   

3.8. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης αερολιμένων εντός 24 ωρών. 

ΝΑΙ   

3.9. Στον εσωτερικό χώρο τα δολώματα να φέρουν ένδειξη «προσοχή 

δηλητήριο» σε ειδικές συσκευές που θα τα καθιστούν απρόσιτα σε 

ανθρώπινο χέρι. 

ΝΑΙ   

3.10. Θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή κολλητικών και οικολογικών παγίδων 

όπου δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση άλλων δολωμάτων. 

ΝΑΙ   

3.11. Στον εξωτερικό χώρο να χρησιμοποιούνται ειδικά δολώματα για 

καιρικές συνθήκες διάφορες με τις ίδιες δραστικές ουσίες, οι οποίες πρέπει 

να ελέγχονται και να ανανεώνονται. 

ΝΑΙ   

3.12. Η μυοκτονία στον εσωτερικό χώρο να γίνεται σε χωριστούς και 

ασφαλείς περιέκτες σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

ΝΑΙ   

3.13. Επεμβάσεις : δύο φορές τουλάχιστον κατά την έναρξη και την λήξη  

της θερινής περιόδου (1/4 – 30/10)  

ΝΑΙ   

3.14. Θα πραγματοποιείται τοποθέτηση δολωμάτων σε: ΝΑΙ   

3.14.1 Φρεατία αποχέτευσης, εξωτερικούς δολωματικούς σταθμούς, 

αποθηκες, ψευδοροφες. 

ΝΑΙ   

3.14.2. Εγκαταστάσεις WC.  ΝΑΙ   

3.14.3. Λεβητοστάσια, κλιμακοστάσια ,αντλιοστάσια, υποσταθμούς 

ρεύματος. 

ΝΑΙ   

3.14.4. Η/Ζ, γενικούς πίνακες, μεταφορικές ταινίες.  ΝΑΙ   

3.14.5. Φρεάτια διαδρόμου/τροχοδρόμων, διέλευσης καλωδίων. ΝΑΙ   

3.14.6. Πυροσβεστικούς σταθμούς, φυλάκια χώρων. ΝΑΙ   

3.14.7. Στα  Κέντρα εκπομπής -  Χώρούς RADAR, VOR κλπ . ΝΑΙ   

3.15. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΙ   

3.15.1. Οι δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας για την καταπολέμηση των 

τρωκτικών, τόσο αυτοί των εσωτερικών χώρων όσο και αυτοί των 

ΝΑΙ   
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εξωτερικών χώρων θα πρέπει να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας και να μην 

είναι προσπελάσιμοι από κανέναν εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό 

της αναδόχου εταιρείας. 

3.15.2. Οι δολωματικοί σταθμοί θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό 

πλαστικό, ανθεκτικό σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες και να έχουν 

πιστοποιηθεί κατά ISO 9001: 2000 από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

ΝΑΙ   

3.15.3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγκαταστήσει τους 

κατεστραμμένους δολωματικούς σταθμούς μυοκτονίας στα σημεία 

τοποθέτησής τους.  

ΝΑΙ   

4. ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΧΙ   

4.1. Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά 

και μόνο εγκεκριμένα και συγκεκριμένα θα πρέπει: 

ΝΑΙ   

4.2. Να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να γίνεται συνδυασμός αυτών και 

εναλλαγή . 

ΝΑΙ   

4.3.  Να είναι άοσμα, ατοξικά, να μην προκαλούν αλλεργίες , και να είναι 

εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες. 

ΝΑΙ   

4.4. Τα προιόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, 

στα σκεύη καθώς επίσης και στον πάσης φύσεως εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Τα μέσα εφαρμογής να μην λειτουργούν με έκλυση θερμότητας ή εκπομπή  

βλαβερής για την υγεία ακτινοβολίας, για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης , 

πυρκαγιάς ,ατυχημάτων. 

ΝΑΙ   

4.5. Να είναι αποτελεσματικά. ΝΑΙ   

4.6. Να  αναφέρονται ρητά τα ονόματα των σκευασμάτων και σε περίπτωση 

αλλαγής τους να προσκομίζονται από τον ανάδοχο τα στοιχεία των νέων 

σκευασμάτων. 

ΝΑΙ   

4.7. Θα πρέπει να γίνεται συχνή εναλλαγή φαρμάκων: ΝΑΙ   

4.7. 1. για να μην υπάρχει εθισμός των εντόμων στα φάρμακα και ΝΑΙ   

4.7.2.  για να εκμεταλλευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιμέρους 

ιδιότητες      του κάθε φαρμάκου.  

ΝΑΙ   

4.8. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν στον φάκελο 

τεχνικής προσφοράς τις άδειες (Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας, Ανανέωση, 

Χώρα Προέλευσης) των φαρμάκων που θα χρησιμοποιήσουν. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε τροποποίησης ή χρήσης διαφορετικού φαρμάκου, θα πρέπει 

να υποβάλλεται η άδεια στο αρμόδιο τμήμα-επιτροπή της Υπηρεσίας. 

ΝΑΙ   

5. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ  ΟΧΙ   

5.1. Η συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών διαφέρει από χώρο σε χώρο. 

Στους πίνακες που επισυνάπτονται εµφανίζονται οι ποσότητες επεμβάσεων 

κάθε εκτελούμενης εργασίας σύμφωνα με τις κατά τόπους απαιτήσεις. 

ΝΑΙ   

5.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών από ειδοποιήσεως της 

Υπηρεσίας να αποστείλει συνεργείο απολυμάνσεων για έκτακτη επέμβαση 

στο σημείο που εμφανίστηκαν τρωκτικά ή έντομα. 

ΝΑΙ   

6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ, ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ. 

ΟΧΙ   

6.1ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ   ΚΑΙ   ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΧΙ   

6.1.1 ΥΠΑ Κτίρια Ελληνικού (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών). 

Απολύμανση, μυοκτονία 25.000  τ.μ. (γραφεία, ψευδοροφές και πατώματα, 

ΝΑΙ   
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αποθήκες, μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια, υποσταθμοί  ηλ. ρεύματος, 

αντλιοστάσια, φρεάτια, κ.τ.λ.) 

6.1.2 ΥΠΑ Συνεργεία Αποθήκες Γραφεία (Κορωπί). Απολύμανση, μυοκτονία 

4.000 τ.μ. (17
ο
 χλμ. Βάρης Κορωπίου), (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι 

εργασίας και υπόγεια αίθουσα). 

ΝΑΙ   

6.1.3 RADAR  Υμηττού, Τηλεπικοινωνιακός σταθμός Υμηττού 1.200 τ.μ.  VOR 

Στρώμα Υμηττού 100 τ.μ. EGNOS κρεμαστός λαγός Υμηττού 400 τ.μ. 

Απολύμανση, μυοκτονία (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, ψευδοροφές και 

πατώματα, ηλεκτροστασια, κ.τ.λ.). 

ΝΑΙ   

6.1.4 RADAR Μερέντας Υμηττού και κέντρο εκπομπής. Απολύμανση, 

μυοκτονία 200 τ.μ. (ΔΑΑ) (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.1.5 VOR Κέας (Τζιά). Απολύμανση, μυοκτονία  80 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.1.6 VOR Καρύστου. Απολύμανση, μυοκτονία 100 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.1.7 NDB Αίγινας. Απολύμανση, μυοκτονία 50 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.1.8 Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Γερανείων. Απολύμανση, μυοκτονία 80 

τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.1.9 Γραφεία επί της Λεωφορου Βουλιαγμένης  (580, 580 Α’) καθώς και  

Λέοντος 4. Απολύμανση, μυοκτονία 10.000 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, ψευδοροφές και πατώματα). 

ΝΑΙ   

6.1.10VOR/NDB Σκοπέλου. Απολύμανση, μυοκτονία 180 τ.μ. (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.1.11 ΚΑΠΑ Κρατικός Αερολιμένας Πάρου. Απαιτείται Μυοκτονία 

απεντόμωση σε 750 τ.μ. των κτιρίων του αεροσταθμού καθώς και σε 250 

τ.μ. μαζί με φιδοαπώθηση. 

ΝΑΙ   

6.1.12 ΚΑΜΤΕ Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης . Απαιτείται Μυοκτονία 

Απεντόμωση σε χώρους γραφείων 200 τ.μ. και στα Ραδιοβοηθήματα 

VOR/DME του αερολιμένα 20 τ.μ. στο Κέντρο εκπομπής α/δ 100 τ.μ. στο 

VOR/DME στις Νέες Κυδωνιές 100 τ.μ. στο ΚΟΥΡΤΕΡΗ 20 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.1.13 ΔΑΖΟ Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου  ΝΑΙ   

6.1.14 ΚΑΚΩΙ Κρατικός Αερολιμένα ΚΩ . Ανάγκη μυοκτονίας απεντόμωσης 

σε 1100 τ.μ. των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και σε 60 τ.μ στο κέντρο 

εκπομπής 20 τ.μ στο VOR 20 τ.μ στο NDB εντός του α/δ 

ΝΑΙ   

6.1.15 ΚΑΚΜ  Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου. Χώροι συνεργεία 

αεροσταθμού και φρεάτια 8.500 τ.μ.  VOR Καλύμνου 80 τ.μ.  

ΝΑΙ   

6.1.16 ΚΑΣΥ Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου. Απολύμανση, μυοκτονία, 

φιδοαπώθηση κτιριακών εγκαταστάσεων 900 τ.μ. και στο VOR/DME 150 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.1.17 ΚΑΣΜΑ Κρατικός Αερολιμένας Σάμου. Απαιτείται μυοκτονία 

απεντόμωση φιδοαπώθηση στα φρεάτια και τους χώρους των 

ραδιοβοηθημάτων : αναμεταδωτικός σταθμός Μπουρνιά 50 τ.μ. VOR/DME 

Ποτοκάκι 50 τ.μ.    NDB Ποτοκάκι 20  τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.1.18 ΚΑΡΔ Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου. Απαιτείται μυοκτονία 

απεντόμωση φιδοαπώθηση στα εξής σημεία: Κέντρο εκπομπής Κρεμαστή 

150 τ.μ. VOR Καλόπετρας 70 τ.μ. RADAR Παραδεισίου 200 τ.μ. RADAR 

ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 150 τ.μ. Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Σπεργιολίου 200 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.1.19 ΚΑΧΙΟ. Κρατικός Αερολιμένας Χίου. Εγκατάσταση δικτύου παγίδων ΝΑΙ   
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σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και εφαρμογές ψεκασμού περιμετρικά των κτιρίων. 

Συνολική έκταση 1200 τ.μ. και περίμετρος 200 μ. Τοποθέτηση δολωμάτων 

σε 30 δολωματικούς σταθμούς και 40 φρεάτια. 

6.1.20 ΔΑΛΕ Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου. 500 τ.μ. χώρων του αερολιμένα 

καθώς και φρεάτια καλωδίων αποχετεύσεων. 

ΝΑΙ   

6.1.21 ΚΑΚΠ. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου. Απολύμανση, μυοκτονία σε 

έκταση 1.500 τ.μ. στο κτίριο του αεροσταθμού RADAR Καρπάθου στις 

Μενέτες 200 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ) 

ΟΧΙ   

6.2.1 VOR Διδύμου (Αργολίδα). Απολύμανση, μυοκτονία 150 τ.μ. (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.2.2 VOR Κορίνθου (Κόρινθος). Απολύμανση, μυοκτονία 80 τ.μ. (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΝΑΙ   

6.2.3 VOR Τριπόλεως. Απολύμανση, μυοκτονία 100 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, χώροι εργασίας και υπόγεια αίθουσα). 

ΝΑΙ   

6.2.4 ΚΑΚΘΩ Κρατικός Αερολιμένα Κυθήρων. Απολύμανση, μυοκτονία σε 

έκταση 1.500 τ.μ. στον ΠΕΑ στο κτίριο αεροναυτιλίας, στο RADAR Κυθήρων 

και στον Τηλ. Σταθμό στον Μερμηγκάρη 200 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.2.5 ΚΑΚΛΚ Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας . Απαιτείται μυοκτονία 

Απεντόμωση Στους χώρους του αεροσταθμού έκτασης 4.000 τ.μ. 

περιμέτρου 500 μ καθώς και στο VOR/DME έκτασης 80 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.2.6 ΚΑΧΝΔ. Κρατικός Αερολιμένας Χανίων. Ραδιοβοηθήματα Χανίων και 

Παλαιοχώρας 160 τ.μ., Κέντρο Εκπομπής 200 τ.μ, Πύργος Ελέγχου 220 τ.μ. 

και NDB LOCATOR 30 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.2.7 ΔΑΣΤΚ. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας. Απολύμανση, μυοκτονία, 

φιδοαπώθηση στο νέο κτίριο αεροσταθμού 9.700 τ.μ., παλαιό κτίριο και 

ΠΕΑ 700 τ.μ., οικίσκοι διάφοροι και VOR 250 τ.μ ,  VOR/DME ΜΑΡΕ ΣΗΤΕΙΑΣ 

και Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός  σε 300 τ.μ 30 δολωματικούς σταθμούς    

ΝΑΙ   

6.2.8 ΚΑΗΚ  Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης". ΟΧΙ   

6.2.8.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για τον ΚΑΗΚ ΟΧΙ   

6.2.8.2 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΩΜΟΣΗ ΟΧΙ   

6.26.3 Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι εγκεκριμένες 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ορίζεται στο 

ΠΔ 2015/2001 και στις μετέπειτα τροποποιήσεις 

ΝΑΙ   

6.2.8.4 Η  απεντόμωση θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα κατά 

την θερινή περίοδο (1/4 – 30/10) και δύο φορές τουλάχιστον το μήνα κατά 

την χειμερινή περίοδο (1/11-31/12) στο σύνολο των εγκαταστάσεων του 

Αεροδρομίου, ήτοι στους χώρους γραφείων, (υπογείου-ισογείου-πρώτου 

ορόφου), διαδρόμους, αίθουσες αναμονής επιβατών, εγκαταστάσεις 

κτιρίου πύργου ελέγχου (ΠΕΑ - Προσέγγιση - Ηλεκτρονικών) -  κλπ, με χρήση 

ειδικού gel (GOLIATH GEL-fipronil 0,05%) το οποίο είναι άοσμο και ασφαλές 

και θα έχει την έγκριση χρήσης (Ε.Ο.Φ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και 

Τροφίμων). 

ΝΑΙ   

6.2.8.5 Τονίζεται ότι στους παραπάνω χώρους σε καμία περίπτωση η 

εφαρμογή δεν θα γίνεται με ψεκασμό λόγω του κινδύνου επαφής των 

επιβατών και εργαζομένων με ψεκασμένες επιφάνειες 

ΝΑΙ   
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6.2.8.6 O ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους εργασιακούς 

χώρους και επίσης δεν πρέπει να εκτίθενται σε κίνδυνο η υγεία των 

εργαζομένων και των επισκεπτών. 

ΝΑΙ   

6.2.8.7 Τα φάρμακα /σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται για τον 

ψεκασμό θα είναι εγκεκριμένα. 

ΝΑΙ   

6.2.8.8 Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

συσκευές καταγραφής (παγίδες κόλλας ελκυστικές, φερομονικές παγίδες 

λεπιδοπτέρων). 

ΝΑΙ   

6.2.8.9 Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κατσαρίδων 

(αίθουσες, γραφεία) πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες κόλλας με ελκυστικό 

οι οποίες θα ελέγχονται μηνιαίως σε όλες τις επιθεωρήσεις και θα 

αντικαθίστανται ανάλογα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή . 

ΝΑΙ   

6.2.8.10 Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη  εντατικής καταπολέμησης, οι 

επιθεωρήσεις θα γίνονται τουλάχιστον κάθε δύο (2) εβδομάδες και με 

εφαρμογή εντομοκτόνου. 

ΝΑΙ   

6.2.8.11 Οι επιθεωρήσεις θα ακολουθήσουν και μετά την εξαφάνιση των 

κατσαρίδων για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν εκκολαφθεί νύμφες και σε 

αυτή την περίπτωση θα συνεχίζεται η χρήση των παγίδων κόλλας κατά τις 

επιθεωρήσεις αυτές. 

ΝΑΙ   

6.2.8.12 Όπου παρουσιαστεί ανάγκη θα πραγματοποιηθούν έκτακτες 

εφαρμογές, προκειμένου να ελεγχθεί η όποια προσβολή εντόμων, έπειτα 

από κλήση του Αερολιμένα και ανταπόκριση από τον ανάδοχο εντός 24 

ωρών. 

ΝΑΙ   

6.2.8.13 Επίσης πρέπει να ψεκάζονται όλα τα παρτέρια  των παραθύρων σε 

όλους τους χώρους λόγω της έκθεσης τους στα περιστέρια.  

ΝΑΙ   

6.2.8.14  Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί ημερολόγιο επιθεωρήσεων στον 

χώρο του Αερολιμένα (Γρ. Π/ΤΣ), στο οποίο θα καταγράφονται αναλυτικά οι 

παρεμβάσεις, οι αλλαγές των ελκυστικών και τυχόν ευρήματα. 

ΝΑΙ   

6.2.8.15 Θα πραγματοποιείται ψεκασμός: ΟΧΙ   

6.2.8.15.1 Φρεατίων αποχέτευσης, εξωτερικών επιφανειών, αποθηκών, 

ψευδοροφών, οροφής λόγω παρουσίας περιστεριών 

ΝΑΙ   

6.2.8.15.2  Εγκαταστάσεις WC  του Αεροσταθμού ΝΑΙ   

6.2.8.15.3  Λεβητοστάσια, κλιμακοστάσια ,αντλιοστάσια, Υποσταθμός ΝΑΙ   

6.2.8.15.4  Η/Ζ, γενικοί πίνακες, μεταφορικές ταινίες.  ΝΑΙ   

6.2.8.15.5 Φρεάτια διαδρόμου/τροχοδρόμων. ΝΑΙ   

6.2.8.15.6 Πυροσβεστικός σταθμός, φυλάκια αεροσταθμού. ΝΑΙ   

6.2.8.15.7 Κέντρο εκπομπής - Χώροι RADAR, VOR . ΝΑΙ   

6.2.8.16. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  ΟΧΙ   

6.2.8.16.1 Στον Αερολιμένα υπάρχουν εγκατεστημένοι περίπου 250 

δολωματικοί σταθμοί. Υποχρέωση του Αναδόχου αποτελεί ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας και η συμπλήρωση τρωκτικοκτόνου με κριτήριο την 

μέγιστη απόδοση των σταθμών. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιοι 

δολωματικοί σταθμοί καταστραφούν θα πρέπει να γίνεται αντικατάστασή 

τους με νέους, με μέγιστο αριθμό τριάντα (30) δολωματικούς σταθμούς.  

ΝΑΙ   

6.2.8.16.2 Δεν επιτρέπεται η χρήση εκτεθειμένων δολωμάτων σε 

εσωτερικές θέσεις. Το τρωτικοκτόνο  σκεύασμα (αποκλειστικά και μόνο 

κηρώδη δολώματα σε μορφή κύβου) θα πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς 

μέσα σε πλαστικούς ανθεκτικούς ή μεταλλικούς δολωματικούς σταθμούς, 

ΝΑΙ   
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ειδικά σχεδιασμένους για να αποφεύγεται η τυχαία επαφή του φαρμάκου 

με οργανισμούς μη-στόχους. 

6.2.8.16.3 Στον διάδρομο 09/27, τους τροχόδρομους και περιμετρικά του 

κτιρίου υπάρχουν περί τα 200 φρεάτια ηλεκτροφόρων καλωδίων τα οποία 

πρέπει μια φορά τον μήνα τουλάχιστον να δολώνονται με κηρώδη 

δολώματα (κύβοι) επιλεγμένες ημέρες και πάντα με συνοδεία τεχνικού 

υπαλλήλου.  

ΝΑΙ Απαιτείται 

προμηθευτής 
 

6.2.8.16.4 Σε περίπτωση αναποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων 

φαρμάκων στα φρεάτια φωτοσήμανσης, το οποίο διαπιστώνεται με την 

ύπαρξη κατεστραμμένων καλωδιώσεων, ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει 

και να εφαρμόσει εναλλακτικές λύσεις, καθώς οι βλάβες που είναι πιθανό 

να προκύψουν είναι εξαιρετικά σοβαρές και επικίνδυνες για την ασφάλεια 

των πτήσεων. 

ΝΑΙ Απαιτείται 

προμηθευτής 
 

6.2.8.16.5 Στο κτίριο στέγασης του RADAR (δύο αοράκια) θα πρέπει οι 

επιθεωρήσεις να γίνονται δύο φορές τον μήνα. 

ΝΑΙ Απαιτείται 

προμηθευτής 
 

6.2.8.16.6 Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός των 

κτιρίων θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα εντατικό σχέδιο καταπολέμησης και η 

προβλεπόμενη περιοχή και οι περιβάλλοντες χώροι θα επιθεωρούνται σε 

διαδοχικές μέρες έως ότου υπάρξουν  τρείς (3) συνεχόμενοι καθαροί 

έλεγχοι. Ένας επόμενος έλεγχος θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα 

για την διασφάλιση του αποτελέσματος. 

ΝΑΙ Απαιτείται 

προμηθευτής 
 

6.2.8.16.7 Με την ολοκλήρωση τους, θα συμπληρώνεται και θα 

υπογράφεται από τον τεχνικό το ειδικό φυλλάδιο έκτακτης επέμβασης. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.8 Ο Ανάδοχος θα τηρεί  αρχείο με αριθμημένους τους 

δολωματικούς σταθμούς  στο οποίο θα συμπληρώνει σε κάθε επίσκεψη και 

έλεγχο την κατανάλωση τρωτικοκτόνου σε αυτούς. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά  διαστήματα 

το σύνολο των φρεατίων του Αερολιμένα.  

ΝΑΙ   

6.2.8.16.10. Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης εντός 24 ωρών. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.11. Στον εσωτερικό χώρο τα δολώματα να φέρουν ένδειξη 

«προσοχή δηλητήριο» σε ειδικές συσκευές που θα τα καθιστούν απρόσιτα 

σε ανθρώπινο χέρι. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.12. Εφαρμογή κολλητικών και οικολογικών παγίδων όπου δεν είναι 

δυνατή η χρησιμοποίηση άλλων δολωμάτων. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.13. Στον εξωτερικό χώρο να χρησιμοποιούνται ειδικά δολώματα για 

καιρικές συνθήκες διάφορες με τις ίδιες δραστικές ουσίες, οι οποίες πρέπει 

να ελέγχονται και να ανανεώνονται. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.14. Η μυοκτονία στον εσωτερικό χώρο να γίνεται σε χωριστούς και 

ασφαλείς περιέκτες σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ. 

ΝΑΙ   

6.2.8.16.15. Επεμβάσεις: μια φορά την εβδομάδα κατά την θερινή περίοδο 

(1/4 – 30/10) και δύο φορές τουλάχιστον το μήνα κατά την χειμερινή 

περίοδο (1/11-31/12 & 1/1 - 31/3). 

ΝΑΙ   

6.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΧΙ   

6.3.1 ΚΑΚΚ Κρατικός Αερολιμένας Κερκύρας. Απαιτείται μυοκτονία 

απεντόμωση και φιδοαπώθηση στα εξής ραδιοβοηθήματα εκτός α/δ: 

RADAR Αγ Δέκα 200 τ.μ. VOR Λευκίμης 80 τ.μ.  NDB Περάματος Βουτούνια 

10 τ.μ.   Κέντρο Εκπομπής  60 τ.μ. 

ΝΑΙ   
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6.3.2 ΚΑΖΑΣ Κρατικός αερολιμένα Ζακύνθου. Απαιτείτε μυοκτονία 

απεντόμωση στον ΠΕΑ στο κτίριο αεροναυτιλίας στους προκατ οικίσκους 

στο κέντρο εκπομπής  έκτασης 280 τ.μ. και στο VOR NDB ATIS έκτασης 60 

τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.3.3 ΚΑΑΚ. Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου. Απολύμανση, μυοκτονία, 

φιδοαπώθηση για το VOR/DME (15 τ.μ), το NDB (25 τ.μ.) και το υπόγειο 

καλώδιο τροφοδοσίας τους 1.300 μ. με 25 φρεάτια RADAR Λευκάδος θεση 

εγγλουβη 200 τ.μ. και  Κέντρο εκπομπής Εγγλουβής 100 τ.μ. 

Τηλεπικοινωνιακό Σταθμός Ακαρνανικων 200 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.3.4 ΚΑΑΞ. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου.  Απολύμανση, μυοκτονία, 

φιδοαπώθηση κτιριακών εγκαταστάσεων 900 τ.μ. και στο VOR/DME 150 τ.μ.  

ΝΑΙ   

6.3.5 ΚΑΙΩΠ. Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων. Ανάγκη απολυμάνσεων σε 

500 τ.μ. μηχανοστασίων  του αεροσταθμού και του VOR και Κέντρου 

Εκπομπής Μιτσικελίου 50 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΧΙ   

6.4.1 ΚΑΘΜ. Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης. Απαιτείται μυοκτονία 

απεντόμωση και φιδοαπώθηση στα εξής ραδιοβοηθήματα εκτός α/δ: 

RADAR Περαίας 210 τ.μ. VOR/DME/TSL Τριλόφου 70 τ.μ.  NDB/THS 

Ποσειδωνίου 10 τ.μ. VOR/DME/NDB Φίσκας Κιλκίς 50+10 τ.μ.   

ΝΑΙ   

6.4.2 ΚΑΚΤΑ. Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς. Μυοκτονία Απεντόμωση 

2000 τ.μ. τοποθέτηση 25 δολωματικών σταθμών 

ΝΑΙ   

6.4.3 ΚΑΚΖΦ. Κρατικός Αερολιμένας  Κοζάνης. Σε 850 τ.μ. σε διάφορα κτίρια 

του αεροσταθμού, στο NDB 30 τ.μ. και στο VOR/DME 40 τ.μ. 

ΝΑΙ   

6.4.4 ΚΑΑΛΔ Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης . Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση  σε 9000 τ.μ. στεγασμένων χώρων του 

αεροσταθμού του κέντρου εκπομπής και του VOR 

ΝΑΙ   

6.4.5 ΚΑΝΑ .Κρατικός Αερολιμένας Ν. Αγχιάλου. Μυοκτονία, απεντόμωση 

και φιδοαπώθηση 8.500 τ.μ και για το VOR Αγχιάλου έκτασης 50 τ.μ. RADAR 

Πηλίου και Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός περιοχή Πλιασίδι 400 τ.μ. 

ΝΑΙ   

7. Υποβολή Προσφορών. ΟΧΙ   

7.1. Υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει δεκτή ανά Αερολιμένα 

περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά και τα παρακείμενα Ραδιοβοηθήματα . 

ΟΧΙ   

7.2 Υποβολή προσφορών μπορεί να γίνει δεκτή σε μία ή και περΙσσότερες 

γεωγραφικές περιοχές . 

ΟΧΙ   

 

 

 

 

                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ            Ο   Π/ΔΤΣ / ΣΤ                  Ο   Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τ.Σ. 

                             κ.α.α.                                          κ.α.α.                                

                          

 

  Ν. ΡΟΥΣΣΗΣ                Ν. ΡΟΥΣΣΗΣ                           ΝΙΚΗ  ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ- 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ   ΥΠΑ      ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

      

Α/Α ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ

Η 

∆ΟΛΩΜΑΤΙΚ

ΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕ

ΙΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Επιφάνεια σε 

τετραγωνικά 

µέτρα m
2
 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤ

ΗΤΑ 

 
1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ   ΚΑΙ   ΝΗΣΩΝ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
    

 

Γραφεία επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης  (580, 

580 Α’). καθώς και  Λέοντος 4. (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, ψευδοροφές και πατώματα). 

 

  

10.000 τ.μ. 2 

 

ΥΠΑ  Συνεργεία Αποθήκες Γραφεία (Κορωπί) 4.000 

τ.μ. (17
ο
 χλμ. Βάρης Κορωπίου), (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, χώροι εργασίας και υπόγεια αίθουσα). 

 

 1000 τ.µ.  

2 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ  ∆ΤΣ  

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ , 

ΜΗΧ - ΗΛ  Ρ/Β 

(Κορωπί) 

 

 

 1.000 τ.µ. 

2 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΤΣ 

(Κορωπί) 

 

 

 900 τ.µ. 

2 

 

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΤΣ 

(Κορωπί)  
 100 τ.µ. 

2 

 

ΛΕΚ  Αποθήκες 

(Κορωπί)  
 1000 τ.μ. 

2 

 

RADAR  Υμηττού , Τηλεπικοινωνιακού σταθμού 

Υμηττού (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, ψευδοροφές 

και πατώματα, ηλεκτροστασια, κ.τ.λ.). 

 

 1.200 τ.μ.   

2 

 

EGNOS ΥΜΗΤΤΟΥ (ΑΝΩ ΒΟΥΛΑ-ΚΡΕΜ 

ΛΑΓΟΣ)  
 400 τ.μ. 

2 

 

VOR  ΣΤΗ  ¨ΘΕΣΗ¨  ΣΤΡΩΜΑ  ΥΜΗΤΤΟΥ 
 

 100 τ.μ. 
2 

 

RADAR Μερέντας Υμηττού και κέντρο εκπομπής. 

(ΔΑΑ) (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι  

εργασίας). 

 

 200 τ.µ. 

2 

 VOR Κέας (Τζιά). (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, 

χώροι εργασίας). 
 

  

80 τ.μ. 1 

 

ΥΠΑ  κτίρια Ελληνικού (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 

Αθηνών (γραφεία, ψευδοροφές και πατώματα, 

αποθήκες, μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια, 

υποσταθμοί  ηλ. ρεύματος,  αντλιοστάσια, φρεάτια, 

κ.τ.λ.) 

 

  25.000  τ.μ. 

2 

 

RADAR ATTARS 

ΚΕΠ  (ΚΕΠΑΘΜ) 

 

όχι 

 200 τ.µ.  

2 

 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΒΟΥΡΙ-ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΒΟΥΡΙ 

 

όχι   

20+50 τ.µ. 1 

 

ΓΛΥΦΑ∆Α όχι  20 τ.µ. 
1 

 NDB Αίγινας. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι 

εργασίας). 
 

  

50 τ.μ. 1 
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 Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Γερανείων. (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 
 

  

80 τ.μ. 2 

 VOR Καρύστου. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, 

χώροι εργασίας). 
 

  

100 τ.μ. 1 

 

∆ΑΛΕ (ΛΕΡΟΣ) 

Σε 2 χώρους 
 

 

ΝΑΙ 

 

500 τ.µ. 
2 

 

ΚΑΣΜΑ 

Αναµεταδοτικός Σταθµός Μπουρνιά  
  

50 τ.µ. 1 

 

ΚΑΣΜΑ 

VOR/DME  
  

50 τ.µ. 1 

 

ΚΑΣΜΑ 

NDB  
  

20 τ.µ. 1 

 

ΚΑΡ∆ Ρόδος 

Τηλεπ. Σταθµός ΣΠΕΡΓΙΟΛΙ  
  

200 τ.µ. 2 

 

ΚΑΡ∆ 

RADAR ΠΑΤΡ. Παραδείσι  
  

200 τ.µ. 2 

 

ΚΑΡ∆ 

RADAR ΦΑΡΟΣ Αττάβυρο  
  

150 τ.µ. 2 

 

ΚΑΡ∆ 

ILS Mid Mark. Κρεµαστή 

ILS Out Mark. Μοντε σµιθ 

 

  

20+20 τ.µ. 
1 

 

 

ΚΑΡ∆ 

Κέντρο Εκποµπής Κρεµαστή  
  

150 τ.µ. 2 

 

ΚΑΡ∆ 

VOR  Καλόπετρα  
  

70 τ.µ. 1 

 

ΚΑΧΙΟ  

 Χίος 

4  Φάροι Εµποδ. 

30 σταθµοί 

 

40 φρεάτια 

 

1.200 2 

 

ΚΑΧΙΟ  

NDB  T/VOR  
  

30 τ.µ. 2 

 

ΚΑΧΙΟ  

VOR/DME Μεστών  
  

80 τ.µ. 2 

 

ΚΑΠΑ Πάρος 

 

 750+250 τ.µ. 

6 

 

∆ΑΖΟ  

Καστελόριζο 
 

 200 τ.µ. 

1 

 

∆ΑΖΟ 

Ρ/Β Εντός  Α/δ 
 

  

30 τ.µ. 
1 

 

 

ΚΑΚΩΙ  

 Κώς 
 

 1.100 τ.µ. 

 
2 

 
ΚΑΚΩΙ 

 Κέντρ. Εκποµπ. Λήψης. 
NAI 

 60 τ.µ. 
2 

 
ΚΑΚΩΙ  

VOR  

NAI  20 τ.µ. 
2 

 
ΚΑΚΩΙ  

NDB 

NAI  20 τ.µ. 
1 
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ΚΑΚΜ 

Κάλυµνος 
 

 8.500 τ.µ. 

2 

 

ΚΑΚΜ Κάλυµνος 

VOR   
  

80 τ.µ. 2 

 

ΚΑΚΠ Κάρπαθος + 

Ρ/Β Εντός  Α/δ  
  

1.500 τ.µ. 2 

 

ΚΑΚΠ RADAR Μενέτες 

  
  

200 τ.µ. 2 

 

2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ 

ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ)  
  

 

 

ΚΑΚΘΩ   Κύθηρα 

 
 

 1500 τ.µ. 

 

 
2 

 

ΚΑΚΘΩ RADAR +Τηλ ΣΤ. Μερµηγκαρη 

 

 200 τ.µ. 

2 

 

ΚΑΣΥΣκύρος 

+ VOR ΚΑΣΥ 
 

 900 τ.µ. 

150 τ.µ. 
2 

 
ΚΑΗΚ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Κτίρια, γραφεία 
250 ΣΤΑΘΜΟΙ 

 

14.000 τ.µ. 40 

 

ΚΑΗΚ  

∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ 9-27 
 

ΝΑΙ 

200 φρεάτια 

 

12 

 

ΚΑΗΚ  

VOR/DME 
 

  

20 τ.µ. 
12 

 

ΚΑΗΚ  

HEAD RADAR 
 

  

200 τ.µ. 
12 

 

ΚΑΗΚ  

Κέντρο Εκποµπής 
 

  

200 τ.µ. 
12 

 ΚΑΧΝ∆ 

Πύργος ελέγχου  
 220 τ.µ. 

2 

 ΚΑΧΝ∆ 

Ρ/Β Χανίων  
 50 τ.µ. 

2 

 ΚΑΧΝ∆ 

Ρ/Β Παλαιόχωρας   
 160 τ.µ. 

2 

 ΚΑΧΝ∆ 

Κέντρο Εκποµπής  
 200 τ.µ. 

2 

 ΚΑΧΝ∆ 

NDB/Locator  
 30 τ.µ. 

1 

 

∆ΑΣΤΚ Σητεία 

Απρον Νέα κτίρια 
 

 9.700 τ.µ. 

2 
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 ∆ΑΣΤΚ 

∆ιάδροµοι τροχόδροµοι οικίσκοι +VOR 
 

 

40 φρεάτια 

 

250 τ.µ. 
2 

 ∆ΑΣΤΚ 

Παλαιά κτίρια Κεραίες  
 700 τ.µ. 

2 

 ∆ΑΣΤΚ 

VOR/DME ΜΑΡΕ + Τηλεποικοινωνιακός Σταθµός 
30 

 300 τ.µ. 

2 

 VOR Διδύμου (Αργολίδα). (γραφεία, αποθήκες, 

φρεάτια, χώροι εργασίας). 
 

  

150 τ.μ. 1 

 VOR Κορίνθου  

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 
 

  

80 τ.μ. 1 

 VOR Τριπόλεως. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, 

χώροι εργασίας και υπόγεια αίθουσα). 
 

  

100 τ.μ. 2 

 

ΚΑΚΛΚ Καλαµάτα 

Καύσιµα-ΑΠΡΟΝ  
 4.000 τ.µ. 

2 

 

ΚΑΚΛΚ 

VOR/DME Α/∆  
 80 τ.µ. 

2 

 

ΚΑΚΛΚ 

PAPIS  Κατόφλια  
  

200 τ.µ. 2 

 

3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
  

 

 
ΚΑΚΚ (ΚΕΡΚΥΡΑ) 

 
 0 

0 

 
ΚΑΚΚ  

ΡΑΝΤΑΡ Άγιοι δέκα  
 

  

200 τ.µ. 
2 

 

ΚΑΚΚ  

VOR Λευκιµης  

  

80  τ.µ. 

 

2 

 
ΚΑΚΚ 

NDB Πέραµα  
 

  

10 τ.µ. 
1 

 
ΚΑΚΚ 

Κέντρ. Εκποµπ. Αγ.Θεοδ. 
 

  

60 τ.µ. 
2 

 

ΚΑΑΚ   Άκτιο 

RANTAR  Εγκλουβής Λευκάδος+Κέντρο Εκποµπής  
 

25 

 

200+100 τ.µ. 2 

 ΚΑΑΚ 

Τηλ. Σταθµός Ακαρνανικών  
  

200 τ.µ. 2 

 ΚΑΑΚ 

NDB Αγωγός Καλωδ. 

+ VOR/DME  
 

 

25 φρεάτια 

 

25 τ.µ. 

1.300 µετ. 

20τ.µ. 

 

1 

 

ΚΑΑΞ  Άραξος +  

Περιοχη Καυσίµων  
 900 τ.µ. 

2 

 

ΚΑΑΞ 

VOR/DME   
 150 τ.µ. 

2 

 

ΚΑΖΑΣ Ζακυνθος 

Κτίριο αεροναυτιλ 

Οικίσκοι Προκατ. 
ν 

  

400 τ.µ. 
4 

 
ΚΑΖΑΣ  

VOR NDB  ATIS 
ν 

 60 τ.µ. 
2 

 
ΚΑΖΑΣ Κέντρ. Εκποµπ. Λήψης. 

 
 280 τ.µ. 

2 
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ΚΑΙΩΠ  

(Ιωάννινα) 

Ρ/Β Εντός  Α/δ 
 

  

500 τ.µ. 
2 

 

ΚΑΙΩΠ Ιωάννινα 

VOR Μιτσικέλι 
 

  

50 τ.µ. 
2 

 

4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  
  

 

 
ΚΑΘΜ (Θεσ/νίκη) 

 
 0 

0 

 

ΚΑΘΜ (Θεσ/νίκη) 

ΡΑΝΤΑΡ Περαίας  
ΝΑΙ 210 τ.µ. 

2 

 
ΚΑΘΜ VOR DME Τρίλοφου 

 
ΝΑΙ 70 τ.µ. 

2 

 
ΚΑΘΜ NDB  Ποσειδωνίου 

 
ΟΧΙ 10 τ.µ. 

1 

 

 

ΚΑΘΜ VOR DME Φίσκας Κιλκίς  
 

ΝΑΙ 

 

60 τ.µ. 2 

 ΚΑΚΤΑ  
25 ΝΕΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΝΑΙ 
2.000 τ.µ. 2 

 
ΚΑΝΑ  Αγχίαλος 

 
 

 8.500 τ.µ. 

 
2 

 ΚΑΝΑ  Αγχίαλος VOR    50 τ.µ. 2 

 

ΚΑΝΑ  Αγχίαλος 

Τηλεπ. Σταθµός ΠΛΙΑΣΙ∆Ι 

 

 

 400 τ.µ. 

2 

 VOR/NDB Σκοπέλου. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, 

χώροι εργασίας). 
 

  

180 τ.μ. 1 

 RADAR  Πηλίου   800 τ.µ. 2 

 

ΚΑΚΖΦ  

Κοζάνη  
  

850 τ.µ. 2 

 

ΚΑΚΖΦ 

NDB   
  

30 τ.µ. 1 

 

ΚΑΚΖΦ 

VOR/DME  
  

40 τ.µ. 2 

 
ΚΑΑΛ∆ Αλεξανδρούπολη 

 
  

9.000 τ.µ. 
2 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ            Ο   Π/ΔΤΣ / ΣΤ                       Ο   Προϊστάμενος  Διεύθυνσης Τ.Σ. 

                             κ.α.α.                                                 κ.α.α.                                

                          

 

  Ν. ΡΟΥΣΣΗΣ                Ν. ΡΟΥΣΣΗΣ                           ΝΙΚΗ  ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗ 
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                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ RADAR. 

 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ   ΚΑΙ   ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ     

 ΥΠΑ: κτίρια Ελληνικού (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 

Αθηνών). Απολύμανση, μυοκτονία 25.000  τ.μ. (γραφεία, 

ψευδοροφές και πατώματα, αποθήκες, μηχανοστάσια, 

ηλεκτροστάσια, υποσταθμοί  ηλ. ρεύματος, αντλιοστάσια, 

φρεάτια, κ.τ.λ.) 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

25.000 τ.μ. 

  

 ΥΠΑ Συνεργεία Αποθήκες Γραφεία (Κορωπί). Απολύμανση, 

μυοκτονία 4.000 τ.μ. (17
ο
 χλμ. Βάρης Κορωπίου), 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας και 

υπόγεια αίθουσα). 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

4.000 τ.μ. 

  

 RADAR Υμηττού, Τηλεπικοινωνιακού σταθμού Υμηττού 

1.200 τ.μ.  VOR Στρώμα Υμηττού 100 τ.μ. EGNOS 

κρεμαστός λαγός Υμηττού 400 τ.μ. Απολύμανση, 

μυοκτονία (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, ψευδοροφές και 

πατώματα, ηλεκτροστασια, κ.τ.λ.). 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1200 τ.μ. 

  

 RADAR Μερέντας Υμηττού και κέντρο εκπομπής. 

Απολύμανση, μυοκτονία 200 τ.μ. (ΔΑΑ) (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

  

 

VOR Κέας (Τζιά). Απολύμανση, μυοκτονία  80 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

80 τ.μ. 

  

 

VOR Καρύστου. Απολύμανση, μυοκτονία 100 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

100 τ.μ. 

  

 

NDB Αίγινας. Απολύμανση, μυοκτονία 50 τ.μ. (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

50 τ.μ. 

  

 Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Γερανείων. Απολύμανση, 

μυοκτονία 80 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι 

εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

80 τ.μ. 

  

 Γραφεία επί της Λεωφορου Βουλιαγμένης  (580, 580 Α’). 

καθώς και  Λέοντος 4 Απολύμανση, μυοκτονία 10.000 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, ψευδοροφές και 

πατώματα). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

10.000 τ.μ. 

  

 VOR/NDB Σκοπέλου. Απολύμανση, μυοκτονία 180 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 
 

180 τ.μ. 
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 Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 ΚΑΠΑ Κρατικός Αερολιμένας Πάρου. Απαιτείται 

Μυοκτονία απεντόμωση σε 750 τ.μ. των κτιρίων του 

αεροσταθμού καθώς και σε 250 τ.μ. μαζί με 

φιδοαπώθηση. 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

750 τ.μ. 

250 τ.μ. 

  

 ΚΑΜΤΕ Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης . Απαιτείται 

Μυοκτονία Απεντόμωση σε χώρους γραφείων 200 τ.μ. και 

στα Ραδιοβοηθήματα VOR/DME του αερολιμένα 20 τ.μ. 

στο Κέντρο εκπομπής α/δ 100 τ.μ. στο VOR/DME στις Νέες 

Κυδωνιές 100 τ.μ. στο ΚΟΥΡΤΕΡΗ 20 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

20+100 τ.μ. 

100+20 τ.μ. 

  

 ΔΑΖΟ Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου  

 

 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

 

  

 ΚΑΚΩΙ Κρατικός Αερολιμένα ΚΩ . Ανάγκη μυοκτονίας 

απεντόμωσης σε 1100 τ.μ. των κτιριακών εγκαταστάσεων 

καθώς και σε 20 τ.μ στο κέντρο εκπομπής 60 τ.μ στο VOR 

20 τ.μ στο NDB εντός του α/δ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.100 τ.μ. 

60+20+20 

τ.μ. 

  

 

ΚΑΚΜ  Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου. Χώροι συνεργεία 

αεροσταθμού και φρεάτια 8.500 τ.μ.  VOR Καλύμνου 80 

τ.μ.  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

8.500 τ.μ. 

80 τ.μ. 

  

 

ΚΑΣΥ Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου. Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση κτιριακών εγκαταστάσεων 900 

τ.μ. και στο VOR/DME 150 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

900 τ.μ. 

150 τ.μ. 

  

 ΚΑΣΜΑ Κρατικός Αερολιμένας Σάμου. Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση φιδοαπώθηση στα φρεάτια και 

τους χώρους των ραδιοβοηθημάτων : αναμεταδωτικός 

σταθμός Μπουρνιά 50 τ.μ. VOR/DME Ποτοκάκι 50 τ.μ.    

NDB Ποτοκάκι 20  τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

50 τ.μ. 

50 τ.μ. 

20 τ.μ. 

  

 

ΚΑΡΔ Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου. Απαιτείται μυοκτονία 

απεντόμωση φιδωαπώθηση στα εξής σημεία: Κέντρο 

εκπομπής Κρεμαστή 150 τ.μ. VOR Καλόπετρας 70 τ.μ. 

RADAR Παραδεισίου 200 τ.μ.  RADAR  ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 150 τ.μ. 

Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Σπεργιολίου 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

150 τ.μ. 

70 τ.μ. 

200 τ.μ. 

150 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

 ΚΑΧΙΟ. Κρατικός Αερολιμένας Χίου. Εγκατάσταση δικτύου 

παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και εφαρμογές ψεκασμού 

περιμετρικά των κτιρίων. Συνολική έκταση 1200 τ.μ. και 

περίμετρος 200 μ. Τοποθέτηση δολωμάτων σε 30 

δολωματικούς σταθμούς και 40 φρεάτια. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.200 τ.μ. 

30 δωλ.στ. 

40 φρεατια 

  

 

ΔΑΛΕ Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου. 500 τ.μ. χώρων του 

αερολιμένα καθώς και φρεάτια καλωδίων αποχετεύσεων. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

500 τ.μ. 

+φρεατια 

  

 

ΚΑΚΠ. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου. Απολύμανση, 

μυοκτονία σε έκταση 1.500 τ.μ. στο κτίριο του 

αεροσταθμού RADAR Καρπάθου στις Μενέτες 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.500 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

      

 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ) 
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VOR Διδύμου (Αργολίδα). Απολύμανση, μυοκτονία 150 

τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

150 τ.μ. 

  

 

VOR Κορίνθου (Κόρινθος). Απολύμανση, μυοκτονία 80 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

80 τ.μ. 

  

 VOR Τριπόλεως. Απολύμανση, μυοκτονία 100 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας και 

υπόγεια αίθουσα). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

100 τ.μ. 

  

 ΚΑΚΘΩ Κρατικός Αερολιμένα Κυθήρων. Απολύμανση, 

μυοκτονία σε έκταση 1.500 τ.μ. στον ΠΕΑ στο κτίριο 

αεροναυτιλίας, στο RADAR Κυθήρων και στον Τηλ. Σταθμό 

στον Μερμηγκάρη 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.500 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

 ΚΑΚΛΚ Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας . Απαιτείται 

μυοκτονία Απεντόμωση Στους χώρους του αεροσταθμού 

έκτασης 4.000 τ.μ. περιμέτρου 500 μ καθώς και στο 

VOR/DME έκτασης 80 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

4.000 τ.μ. 

80 τ.μ. 

  

 

ΚΑΧΝΔ. Κρατικός Αερολιμένας Χανίων. Ραδιοβοηθήματα 

Χανίων και Παλαιοχώρας 160 τ.μ., Κέντρο Εκπομπής 200 

τ.μ, Πύργος Ελέγχου 220 τ.μ. και NDB LOCATOR 30 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

160+200 τ.μ. 

220+30 τ.μ. 

  

 ΔΑΣΤΚ. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας. Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση στο νέο κτίριο αεροσταθμού 

9.700 τ.μ., παλαιό κτίριο και ΠΕΑ 700 τ.μ., οικίσκοι 

διάφοροι και VOR 250 τ.μ ,  VOR/DME ΜΑΡΕ ΣΗΤΕΙΑΣ και 

Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός  σε 300 τ.μ 30 δολωματικούς 

σταθμούς    

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

9.700 τ.μ. 

700 τ.μ. 

250 τ.μ. 

300 τ.μ. 

30 Δωλ Στ. 

  

 

ΚΑΗΚ  Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης". 

 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

14.000 

  

      

 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

    

 ΚΑΚΚ Κρατικός Αερολιμένας Κερκύρας. Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση και φιδοαπώθηση στα εξής 

ραδιοβοηθήματα εκτός α/δ: RADAR Αγ Δέκα 200 τ.μ. VOR  

Λευκίμης 80 τ.μ.  NDB Περάματος Βουτούνια  10 τ.μ.   

Κέντρο Εκπομπής  60 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

80 τ.μ. 

10 τ.μ. 

60 τ.μ. 

  

 ΚΑΖΑΣ Κρατικός αερολιμένα Ζακύνθου. Απαιτείτε 

μυοκτονία απεντόμωση στον ΠΕΑ στο κτίριο 

αεροναυτιλίας στους προκατ οικίσκους στο κέντρο 

εκπομπής  έκτασης 280 τ.μ. και στο VOR NDB ATIS έκτασης 

60 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

280 τ.μ. 

60 τ.μ. 

  

 

ΚΑΑΚ. Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου. Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση για το VOR/DME (15 τ.μ), το 

NDB (25 τ.μ.) και το υπόγειο καλώδιο τροφοδοσίας τους 

1.300 μ. με 25 φρεάτια RADAR Λευκάδος θεση εγγλουβη 

200 τ.μ. και  Κέντρο εκπομπής Εγγλουβής 100 τ.μ. 

Τηλεπικοινωνιακό Σταθμός Ακαρνανικων 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

15+25 τ.μ. 

1.300μετρα 

+25φρεατια 

200 τ.μ. 

100 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

 
ΚΑΑΞ. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου.  Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση κτιριακών εγκαταστάσεων 900 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

 

900 τ.μ. 
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τ.μ. και στο VOR/DME 150 τ.μ.  σταθμοι 

Φρεάτια 
150 τ.μ. 

 ΚΑΙΩΠ Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων. Ανάγκη 

απολυμάνσεων σε 500 τ.μ. μηχανοστασίων  του 

αεροσταθμού και του VOR και Κέντρου Εκπομπής 

Μιτσικελίου 50 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

500 τ.μ. 

50 τ.μ. 

  

      

 4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

    

 

ΚΑΘΜ Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης. Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση και φιδοαπώθηση στα εξής 

ραδιοβοηθήματα εκτός α/δ: RADAR Περαίας 210 τ.μ. 

VOR/DME/TSL Τριλόφου 70 τ.μ.  NDB/THS Ποσειδωνίου 10 

τ.μ. VOR/DME/NDB  Φίσκας Κιλκίς 50+10 τ.μ.   

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

210 τ.μ. 

70 τ.μ. 

10 τ.μ. 

60 τ.μ. 

 

  

 ΚΑΚΤΑ Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς. Μυοκτονία 

Απεντόμωση 2000 τ.μ. τοποθέτηση 25 δολωματικών 

σταθμών 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

2.000 τ.μ. 

+ 25 Δωλ.Στ 

  

 

ΚΑΚΖΦ Κρατικός Αερολιμένας  Κοζάνης. Σε 850 τ.μ. σε 

διάφορα κτίρια του αεροσταθμού, στο NDB 30 τ.μ. και στο 

VOR/DME 40 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

850 τ.μ. 

30 + 40 τ.μ. 

  

 ΚΑΑΛΔ Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης . 

Απαιτείται μυοκτονία απεντόμωση  σε 9000 τ.μ. 

στεγασμένων χώρων του αεροσταθμού του κέντρου 

εκπομπής και του VOR 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

9.000 τ.μ. 

  

 ΚΑΝΑ .Κρατικός Αερολιμένας Ν. Αγχιάλου. Μυοκτονία, 

απεντόμωση και φιδοαπώθηση 8.500 τ.μ και για το VOR 

Αγχιάλου έκτασης 50 τ.μ. RADAR Πηλίου και 

Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός περιοχή Πλιασίδι 400 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

8.500 τ.μ. 

50 τ.μ. 

400 τ.μ. 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ      

                                    ΦΠΑ 24%     

                     ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ     
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ  

 

 

  

α/α: 

 

Είδος-η εργασιών: 

 

Προγραμματισμένη/Έκτακτη: 

 

Κλήση από (σε περίπτωση έκτακτης επέμβασης): 

 

 

Εφαρμογή φαρμάκων (Όνομα/Καταπολέμηση): 

 

 

 

 

Χώροι εφαρμογής: 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις: 

 

 

 

Ημερομηνία: 

Για τον ανάδοχο     (σφραγίδα)                             Για την ΥΠΑ 

 

Ο τεχνικός                  Ο υπεύθυνος Ο υπεύθυνος Ο Π/ΤΣ 
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ΠΠ ΑΑ ΡΡ ΑΑ ΡΡ ΤΤ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   ΣΣ ΤΤ ΄́   

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                                                          ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΟ…. 

 

 Για την παροχή υπηρεσιών απολύµανσης-εντοµοκτονίας/µυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, 
διάρκειας ενός έτους. 
 
Στο Ελληνικό σήµερα, την ……………………. ηµέρα …………….. του έτους ………………., στα γραφεία της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Β. Γεωργίου 1, Ελληνικό, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 
Α)  …………………………… ……………………………ο κ. ∆ιοικητής της ΥΠΑ,, που εκπροσωπεί µε την 
ιδιότητά του αυτή, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
Β) η εταιρεία ……………………………………………………, µε έδρα την ……………………, διεύθυνση 
………………………………….., Τ.Κ. …………………………….., ΑΦΜ …………………. ∆.Ο.Υ. 
…………………………, νοµίµως εκπροσωπούµενη από ………………………………………..  συµφώνησαν 
και συναπεδέχθησαν τα εξής: 
 
   Ύστερα από την διενέργεια συνοπτικού  διαγωνισµού  Ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, προσδιοριζόµενη 
αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής, για την παροχή υπηρεσιών απολύµανσης-
εντοµοκτονίας/µυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, διάρκειας ενός έτους,  κατακυρώθηκε  η 
ανωτέρω προµήθεια  στην  εταιρεία «…………………………………………..»  µε την απόφαση 
∆11/Ε/…………………………………………… 
 
  Υπ’ αριθµ.  ∆Ο∆/ΠΑΠ/5294/12-4-2019 απόφαση  ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 70.000,00 € στον 
ειδικό φορέα 1039-401-0000000, ΑΛΕ 2420301001/2019 : 
          α) Αριθµός ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης στη ∆ιαύγεια (Α∆Α): ΩΗΘΘ465ΧΘΞ-Π1Σ 
    β) Αριθµός καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19REQ004800276) 
 
    Κατόπιν τούτου, ο κος …………………………………………….. µε την ανωτέρω ιδιότητά του,  αναθέτει  
στην εταιρεία  ……………………………….. που στο εξής θα ονοµάζεται στην παρούσα σύµβαση 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ την υπόψη προµήθεια που αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 1ο,τις οποίες αυτός 
αναλαµβάνει µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες: 
 
                                                                ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΞΙΑ 
 

Η παροχή υπηρεσιών απολύµανσης-εντοµοκτονίας/µυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, 

διάρκειας ενός έτους ανέρχεται στο ποσό των …………………………………………………  
Η ανωτέρω τιµή επιβαρύνεται µε ΦΠΑ 24% . 
 
Αναλυτικά 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ   ΚΑΙ   ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ     

 ΥΠΑ: κτίρια Ελληνικού (Κέντρο Ελέγχου Περιοχής 

Αθηνών). Απολύμανση, μυοκτονία 25.000  τ.μ. (γραφεία, 

ψευδοροφές και πατώματα, αποθήκες, μηχανοστάσια, 

ηλεκτροστάσια, υποσταθμοί  ηλ. ρεύματος, αντλιοστάσια, 

φρεάτια, κ.τ.λ.) 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

25.000 τ.μ. 

  

 ΥΠΑ Συνεργεία Αποθήκες Γραφεία (Κορωπί). Απολύμανση, 

μυοκτονία 4.000 τ.μ. (17
ο
 χλμ. Βάρης Κορωπίου), 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 
 

4.000 τ.μ. 
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(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας και 

υπόγεια αίθουσα). 

 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 RADAR Υμηττού, Τηλεπικοινωνιακού σταθμού Υμηττού 

1.200 τ.μ.  VOR Στρώμα Υμηττού 100 τ.μ. EGNOS 

κρεμαστός λαγός Υμηττού 400 τ.μ. Απολύμανση, 

μυοκτονία (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, ψευδοροφές και 

πατώματα, ηλεκτροστασια, κ.τ.λ.). 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1200 τ.μ. 

  

 RADAR Μερέντας Υμηττού και κέντρο εκπομπής. 

Απολύμανση, μυοκτονία 200 τ.μ. (ΔΑΑ) (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

  

 

VOR Κέας (Τζιά). Απολύμανση, μυοκτονία  80 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

80 τ.μ. 

  

 

VOR Καρύστου. Απολύμανση, μυοκτονία 100 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

100 τ.μ. 

  

 

NDB Αίγινας. Απολύμανση, μυοκτονία 50 τ.μ. (γραφεία, 

αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

50 τ.μ. 

  

 Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Γερανείων. Απολύμανση, 

μυοκτονία 80 τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι 

εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

80 τ.μ. 

  

 Γραφεία επί της Λεωφορου Βουλιαγμένης  (580, 580 Α’). 

καθώς και  Λέοντος 4 Απολύμανση, μυοκτονία 10.000 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, ψευδοροφές και 

πατώματα). 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

10.000 τ.μ. 

  

 

VOR/NDB Σκοπέλου. Απολύμανση, μυοκτονία 180 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

180 τ.μ. 

  

 ΚΑΠΑ Κρατικός Αερολιμένας Πάρου. Απαιτείται 

Μυοκτονία απεντόμωση σε 750 τ.μ. των κτιρίων του 

αεροσταθμού καθώς και σε 250 τ.μ. μαζί με 

φιδοαπώθηση. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

750 τ.μ. 

250 τ.μ. 

  

 ΚΑΜΤΕ Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης . Απαιτείται 

Μυοκτονία Απεντόμωση σε χώρους γραφείων 200 τ.μ. και 

στα Ραδιοβοηθήματα VOR/DME του αερολιμένα 20 τ.μ. 

στο Κέντρο εκπομπής α/δ 100 τ.μ. στο VOR/DME στις Νέες 

Κυδωνιές 100 τ.μ. στο ΚΟΥΡΤΕΡΗ 20 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

20+100 τ.μ. 

100+20 τ.μ. 

  

 ΔΑΖΟ Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου  

 

 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

 

  

 ΚΑΚΩΙ Κρατικός Αερολιμένα ΚΩ . Ανάγκη μυοκτονίας 

απεντόμωσης σε 1100 τ.μ. των κτιριακών εγκαταστάσεων 

καθώς και σε 20 τ.μ στο κέντρο εκπομπής 60 τ.μ στο VOR 

20 τ.μ στο NDB εντός του α/δ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.100 τ.μ. 

60+20+20 

τ.μ. 

  

 ΚΑΚΜ  Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου. Χώροι συνεργεία 

αεροσταθμού και φρεάτια 8.500 τ.μ.  VOR Καλύμνου 80 

τ.μ.  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

8.500 τ.μ. 

80 τ.μ. 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Φρεάτια 

 

ΚΑΣΥ Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου. Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση κτιριακών εγκαταστάσεων 900 

τ.μ. και στο VOR/DME 150 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

900 τ.μ. 

150 τ.μ. 

  

 ΚΑΣΜΑ Κρατικός Αερολιμένας Σάμου. Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση φιδοαπώθηση στα φρεάτια και 

τους χώρους των ραδιοβοηθημάτων : αναμεταδωτικός 

σταθμός Μπουρνιά 50 τ.μ. VOR/DME Ποτοκάκι 50 τ.μ.    

NDB Ποτοκάκι 20  τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

50 τ.μ. 

50 τ.μ. 

20 τ.μ. 

  

 

ΚΑΡΔ Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου. Απαιτείται μυοκτονία 

απεντόμωση φιδωαπώθηση στα εξής σημεία: Κέντρο 

εκπομπής Κρεμαστή 150 τ.μ. VOR Καλόπετρας 70 τ.μ. 

RADAR Παραδεισίου 200 τ.μ.  RADAR  ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 150 τ.μ. 

Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός Σπεργιολίου 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

150 τ.μ. 

70 τ.μ. 

200 τ.μ. 

150 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

 ΚΑΧΙΟ. Κρατικός Αερολιμένας Χίου. Εγκατάσταση δικτύου 

παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία 

των κτιριακών εγκαταστάσεων και εφαρμογές ψεκασμού 

περιμετρικά των κτιρίων. Συνολική έκταση 1200 τ.μ. και 

περίμετρος 200 μ. Τοποθέτηση δολωμάτων σε 30 

δολωματικούς σταθμούς και 40 φρεάτια. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.200 τ.μ. 

30 δωλ.στ. 

40 φρεατια 

  

 

ΔΑΛΕ Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου. 500 τ.μ. χώρων του 

αερολιμένα καθώς και φρεάτια καλωδίων αποχετεύσεων. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

500 τ.μ. 

+φρεατια 

  

 

ΚΑΚΠ. Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου. Απολύμανση, 

μυοκτονία σε έκταση 1.500 τ.μ. στο κτίριο του 

αεροσταθμού RADAR Καρπάθου στις Μενέτες 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.500 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

      

 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ) 

    

 

VOR Διδύμου (Αργολίδα). Απολύμανση, μυοκτονία 150 

τ.μ. (γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

150 τ.μ. 

  

 

VOR Κορίνθου (Κόρινθος). Απολύμανση, μυοκτονία 80 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

80 τ.μ. 

  

 VOR Τριπόλεως. Απολύμανση, μυοκτονία 100 τ.μ. 

(γραφεία, αποθήκες, φρεάτια, χώροι εργασίας και 

υπόγεια αίθουσα). 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

100 τ.μ. 

  

 ΚΑΚΘΩ Κρατικός Αερολιμένα Κυθήρων. Απολύμανση, 

μυοκτονία σε έκταση 1.500 τ.μ. στον ΠΕΑ στο κτίριο 

αεροναυτιλίας, στο RADAR Κυθήρων και στον Τηλ. Σταθμό 

στον Μερμηγκάρη 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

1.500 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

 ΚΑΚΛΚ Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας . Απαιτείται 

μυοκτονία Απεντόμωση Στους χώρους του αεροσταθμού 

έκτασης 4.000 τ.μ. περιμέτρου 500 μ καθώς και στο 

VOR/DME έκτασης 80 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

4.000 τ.μ. 

80 τ.μ. 

  

 ΚΑΧΝΔ. Κρατικός Αερολιμένας Χανίων. Ραδιοβοηθήματα 

Χανίων και Παλαιοχώρας 160 τ.μ., Κέντρο Εκπομπής 200 

τ.μ, Πύργος Ελέγχου 220 τ.μ. και NDB LOCATOR 30 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

160+200 τ.μ. 

220+30 τ.μ. 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Φρεάτια 

 ΔΑΣΤΚ. Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας. Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση στο νέο κτίριο αεροσταθμού 

9.700 τ.μ., παλαιό κτίριο και ΠΕΑ 700 τ.μ., οικίσκοι 

διάφοροι και VOR 250 τ.μ ,  VOR/DME ΜΑΡΕ ΣΗΤΕΙΑΣ και 

Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός  σε 300 τ.μ 30 δολωματικούς 

σταθμούς    

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

9.700 τ.μ. 

700 τ.μ. 

250 τ.μ. 

300 τ.μ. 

30 Δωλ Στ. 

  

 

ΚΑΗΚ  Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου "Ν. Καζαντζάκης". 

 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

14.000 

  

      

 3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

    

 ΚΑΚΚ Κρατικός Αερολιμένας Κερκύρας. Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση και φιδοαπώθηση στα εξής 

ραδιοβοηθήματα εκτός α/δ: RADAR Αγ Δέκα 200 τ.μ. VOR  

Λευκίμης 80 τ.μ.  NDB Περάματος Βουτούνια  10 τ.μ.   

Κέντρο Εκπομπής  60 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

200 τ.μ. 

80 τ.μ. 

10 τ.μ. 

60 τ.μ. 

  

 ΚΑΖΑΣ Κρατικός αερολιμένα Ζακύνθου. Απαιτείτε 

μυοκτονία απεντόμωση στον ΠΕΑ στο κτίριο 

αεροναυτιλίας στους προκατ οικίσκους στο κέντρο 

εκπομπής  έκτασης 280 τ.μ. και στο VOR NDB ATIS έκτασης 

60 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

280 τ.μ. 

60 τ.μ. 

  

 

ΚΑΑΚ. Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου. Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση για το VOR/DME (15 τ.μ), το 

NDB (25 τ.μ.) και το υπόγειο καλώδιο τροφοδοσίας τους 

1.300 μ. με 25 φρεάτια RADAR Λευκάδος θεση εγγλουβη 

200 τ.μ. και  Κέντρο εκπομπής Εγγλουβής 100 τ.μ. 

Τηλεπικοινωνιακό Σταθμός Ακαρνανικων 200 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

15+25 τ.μ. 

1.300μετρα 

+25φρεατια 

200 τ.μ. 

100 τ.μ. 

200 τ.μ. 

  

 

ΚΑΑΞ. Κρατικός Αερολιμένας Αράξου.  Απολύμανση, 

μυοκτονία, φιδοαπώθηση κτιριακών εγκαταστάσεων 900 

τ.μ. και στο VOR/DME 150 τ.μ.  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

900 τ.μ. 

150 τ.μ. 

  

 ΚΑΙΩΠ Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων. Ανάγκη 

απολυμάνσεων σε 500 τ.μ. μηχανοστασίων  του 

αεροσταθμού και του VOR και Κέντρου Εκπομπής 

Μιτσικελίου 50 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

500 τ.μ. 

50 τ.μ. 

  

      

 4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

    

 

ΚΑΘΜ Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης. Απαιτείται 

μυοκτονία απεντόμωση και φιδοαπώθηση στα εξής 

ραδιοβοηθήματα εκτός α/δ: RADAR Περαίας 210 τ.μ. 

VOR/DME/TSL Τριλόφου 70 τ.μ.  NDB/THS Ποσειδωνίου 10 

τ.μ. VOR/DME/NDB  Φίσκας Κιλκίς 50+10 τ.μ.   

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

210 τ.μ. 

70 τ.μ. 

10 τ.μ. 

60 τ.μ. 

 

  

 ΚΑΚΤΑ Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς. Μυοκτονία 

Απεντόμωση 2000 τ.μ. τοποθέτηση 25 δολωματικών 

σταθμών 

 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

2.000 τ.μ. 

+ 25 Δωλ.Στ 

  

 

ΚΑΚΖΦ Κρατικός Αερολιμένας  Κοζάνης. Σε 850 τ.μ. σε 

διάφορα κτίρια του αεροσταθμού, στο NDB 30 τ.μ. και στο 

VOR/DME 40 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

850 τ.μ. 

30 + 40 τ.μ. 

  

 ΚΑΑΛΔ Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης . ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Απαιτείται μυοκτονία απεντόμωση  σε 9000 τ.μ. 

στεγασμένων χώρων του αεροσταθμού του κέντρου 

εκπομπής και του VOR 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

9.000 τ.μ. 

 ΚΑΝΑ .Κρατικός Αερολιμένας Ν. Αγχιάλου. Μυοκτονία, 

απεντόμωση και φιδοαπώθηση 8.500 τ.μ και για το VOR 

Αγχιάλου έκτασης 50 τ.μ. RADAR Πηλίου και 

Τηλεπικοινωνιακός Σταθμός περιοχή Πλιασίδι 400 τ.μ. 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

ΜΈΤΡΑ 

Δολωματικοί 

σταθμοι 

Φρεάτια 

 

8.500 τ.μ. 

50 τ.μ. 

400 τ.μ. 

  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ     

                                   ΦΠΑ  24%     

                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ     

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της ΥΠΑ, 
∆ιεύθυνση ∆ΤΣ,  όπως αυτές έγιναν αποδεκτές από τον ανάδοχο µε την υποβληθείσα προσφορά του     
(αρ. πρωτ. ………………………………) .  
 Γενικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τα είδη αυτά, να πληρούν τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή, να είναι άριστης ποιότητας, µε πιστοποίηση (όπου προβλέπεται) 
I.S.O., CE κλπ.. Όπου ισχύει σχετικά, θα συνοδεύονται από τις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή, 
ή/και από την ισχύουσα νοµοθεσία, εγγυήσεις ποιότητας και καλής λειτουργίας. Όλα τα σχετικά 
αποδεικτικά στοιχεία θα παρέχονται από τον ανάδοχο προς την αρµόδια σχετική Επιτροπή Παραλαβής 
της ΥΠΑ, κατά την οριστική παράδοση-παραλαβή των αγαθών/υπηρεσιών. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΤΟΠΟΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
 

3.1   Η διάρκεια της σύµβασης άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και ισχύει για ένα έτος. 
 
3.2   Ορίζουµε, ως Εποπτεύουσα, τη ∆ιεύθυνση της ΥΠΑ (ΥΠΑ/∆ΤΣ), αρµόδια για την παρακολούθηση, 
την ορθή εκτέλεση των όρων και την εν γένει διοίκηση της παρούσας σύµβασης.  

Γενικότερα η εποπτεύουσα µεριµνά για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη. Φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των παραγγελιών προς τον ανάδοχο και µεριµνά για την 
επικοινωνία και το συντονισµό µεταξύ του αναδόχου, της επιτροπής οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) 
παραλαβής της Υπηρεσίας και της διαχείρισης υλικού ή του αρµόδιου υπολόγου υλικού της Υπηρεσίας. 
 Ο ανάδοχος απευθύνεται προς την εποπτεύουσα για οποιοδήποτε θέµα αφορά την εκτέλεση της 
παρούσας σύµβασης. 
 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της ΥΠΑ 
(Ειδικός Φορέας 1039-401-0000000, ΑΛΕ  2420301001, οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διαδικασίες, και στο 100% της αξίας του τιµολογίου  που θα προσκοµίσει ο ανάδοχος, µετά 
την οριστική (ποσοτική - ποιοτική) παράδοση των συµβατικών ποσοτήτων και την κοινοποίηση προς 
αυτόν του πρωτοκόλλου οριστικής (ποσοτικής-ποιοτικής) παραλαβής της σχετικής επιτροπής 
παραλαβής της ΥΠΑ. 
 Βάσει των εκάστοτε ισχυόντων σχετικών δηµοσιονοµικών κανονισµών και διατάξεων, το 
τιµολόγιο, µαζί µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πληρωµής, θα αποστέλλονται στο αρµόδιο για τον 
έλεγχο νοµιµότητας και την εκκαθάριση της δαπάνης όργανο, το οποίο και θα µεριµνά για την πίστωση 
του λογαριασµού που θα έχει υποδείξει ο ανάδοχος.  
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Τα προσκοµισθέντα από τον ανάδοχο δικαιολογητικά πληρωµής είναι, κατά περίπτωση: 
 
α) Παραστατικό διακίνησης των αγαθών (π.χ. ∆ελτίο Αποστολής),  
β) Τιµολόγιο πώλησης, σφραγισµένο από τον ανάδοχο. 
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

Στην περίπτωση που ο προµηθευτής δεν απασχολεί προσωπικό, θα πρέπει να το δηλώνει µε σχετική 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α/75 όπως αυτή ισχύει εκάστοτε). 

δ) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων από φορείς της Κεντρικής 
Κυβέρνησης, όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

ε) Ο αριθµός ΙΒΑΝ εταιρικού τραπεζικού λογαριασµού στον οποίο θα κατατεθεί το αντίτιµο της 
πληρωµής, πιστοποιούµενος είτε µε φωτοτυπία του βιβλιαρίου είτε µε έγγραφο της Τράπεζας. 

στ)Κάθε άλλο φορολογικό στοιχείο το οποίο προβλέπεται και ισχύει κατά την ηµέρα της παράδοσης του 
τιµολογίου. 

 
 Ο ανάδοχος επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ του τιµολογίου επιβαρύνεται µε τις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις: 
       

α) Παρακράτηση ύψους 0,07% υπέρ της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Ν.4013/11 & Ν.4412/16) 
β) Παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ (Ν.4412/16 & ΚΥΑ 1191/2017) 
γ) Επί των ανωτέρω παρακρατήσεων, κράτηση 3% χαρτόσηµο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου. 

      δ) Επί του ποσού που προκύπτει µετά τις ανωτέρω κρατήσεις, παρακρατείται ποσοστό 4% (για αγαθά) 
ή/και 8% (για υπηρεσίες) ως φόρος εισοδήµατος (Ν.4172/13, ΦΕΚ 167/Α). 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

     Για την καλή εκτέλεση και εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα Σύµβαση ο ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµ. ……………………………….. εγγυητική επιστολή 
της Τράπεζας ……………………. ποσού  ……………… που αντιπροσωπεύει το 5% της αξίας της 
προµήθειας προ ΦΠΑ. 
    Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στην προµηθεύτρια  µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των 
όρων της παρούσας Σύµβασης. 
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                                                                            ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

   Ως προς πάντα τα λοιπά θέµατα της υπόψη σύµβασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στην 
ΥΠΑ/∆11/Ε/………………………………….. απόφαση κατακύρωσης, της οποίας ο Ανάδοχος έλαβε γνώση 
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
     Η Σύµβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους 
συµβαλλόµενους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα. 
 
       Από τα τρία πρωτότυπα της Σύµβασης, ένα (1) κατατέθηκε στο αρµόδιο τµήµα της ΥΠΑ, ένα (1) 
έλαβε ο Ανάδοχος και ένα (1) υποβάλλεται συνηµµένο στα δικαιολογητικά πληρωµής,  στο αρµόδιο 
όργανο για την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωµή του αναδόχου. 
 
                            ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   

    
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ 
 
 
 

……………………………………. 
 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
(Επωνυµία) 

Ο (ιδιότητα εκπροσώπου) 
 
 

………………………………………………... 
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                                                           Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ’ 
 
                         ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090052005
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.ypa.gr
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης-εντομοκτονίας
/μυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, διάρκειας 
ενός έτους
Σύντομη περιγραφή:
Συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών 
απολύμανσης-εντομοκτονίας/μυοκτονίας των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ, διάρκειας ενός 
έτους.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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