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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

---- 
Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 
Τ.Κ.104 42, Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος 
Τηλέφωνο: 213 212 9764 
Fax: 210 - 6470375 
e-mail: dimitrios.georgopoulos@aead.gr 

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2020 
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 29384 
 
 
Προς: 
Όλους τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς 
(Μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα 
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας -               
www.aead.gr/prokirixeis) 

 

 
 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης στο κτήριο 
που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί των οδών Λένορμαν 195 και 
Αμφιαράου στον Δήμο Αθηναίων». 

 
Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών 

απεντόμωσης στο κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί των 
οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου στον Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του Παραρτήματος Α’ και τους λοιπούς όρους της παρούσας. 

 
CPV: 90921000-9 «Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης» 
 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). 
 
Αντικείμενο: 
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς είναι η παροχή υπηρεσιών 

απεντόμωσης (μία εφαρμογή) στο κτήριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας, επί των οδών Λένορμαν 195 και Αμφιαράου στον Δήμο Αθηναίων, συνολικής 
επιφάνειας περίπου 3.200 τ.μ., αποτελούμενο από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο και επτά (7) ορόφους, 
καθώς και στους περιβάλλοντες χώρους αυτού. Στους χώρους του κτηρίου περιλαμβάνονται 
γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, κλιμακοστάσια, υπόγειοι χώροι 
στάθμευσης οχημάτων κ.λπ. 

Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα υποδείξει η αναθέτουσα 
αρχή, κατά την οποία δε θα βρίσκονται οι υπάλληλοί της στο κτήριο (είτε απογευματινές ώρες, είτε 
ημέρα Σάββατο).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά 
στο Παράρτημα Α’ της παρούσας. 

 
Κριτήριο Ανάθεσης: 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς: 
Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Δ. 

(ισόγειο οδός Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, Αθήνα– Τ.Κ. 104 42) μέχρι τη Δεύτερα 12.10.2020 και 
ώρα 15:00. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί είτε από εκπρόσωπο της προσφέρουσας, είτε μέσω 
ταχυδρομείου και παραλαμβάνεται με απόδειξη. Η έγκαιρη πρωτοκόλληση της προσφοράς 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της προσφέρουσας, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της 
προσφοράς (αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου). 

Η προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από τον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα ή από τον/τους νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του στην περίπτωση νομικού προσώπου. 

 
Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς: 
Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει εξωτερική ένδειξη με τα πλήρη στοιχεία του 

προσφέροντος (επωνυμία, έδρα, Α.Φ.Μ., διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό 
τηλεφώνου), καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και θα περιλαμβάνει 
τα κάτωθι: 

• Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, υπογεγραμμένο από 
τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού προσώπου. 

• Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. 

• Αποδεικτικό έγκρισης των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

• Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου 
Παραρτήματος Β’, υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στην 
περίπτωση νομικού προσώπου. 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς: 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) 

ημέρες (μετά την υποβολή της προσφοράς). Σχετική δέσμευση διατυπώνεται στο έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’. 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο 

ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 2020 

και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» του Ειδικού Φορέα 1007-
803-0000000, δυνάμει της με αρ. πρωτ. ΔΕΔΕΠ/1757/17042/08.09.2020 (ΑΔΑ: 6Σ0546ΜΤΛ6-Ε64, 
ΑΔΑΜ: 20REQ007279472) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 
Αποσφράγιση Προσφοράς: 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 12.10.2020 στις 15:30, 

στο γραφείο 105 του 1ου ορόφου του κτηρίου της Ε.Α.Δ., που βρίσκεται επί των οδών Λένορμαν 
195 & Αμφιαράου στην Αθήνα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δύνανται να παρίστανται 
οι προσφέροντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών (προσκομίζοντας 
εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). 

 
Απόρριψη προσφοράς: 
Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Υποβληθεί εκπρόθεσμα, 

• Υπερβαίνει την εκτιμώμενη δαπάνη ή η προσφερόμενη τιμή δε δίνεται σε ευρώ, 
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• Δεν ορίζει χρόνο ισχύος προσφοράς τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών, 

• Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, 

• Είναι εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά. 
 
Παραλαβή: 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Ε.Α.Δ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 και ύστερα από βεβαίωση της 
αρμόδιας Δ/νσης της ΕΑΔ. 

 
Παραδοτέα: 
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών πιστοποιητικό απεντόμωσης υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο 
επιστήμονα που θα επιβλέψει την εφαρμογή. 

 
Πληρωμή: 
Η οικονομική προσφορά του προμηθευτή αποτελεί και την αμοιβή του για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Στην αμοιβή του προμηθευτή περιλαμβάνεται και το κόστος των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τακτικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής, μετά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων από την 
αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και 
την προσκόμιση του σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον προβλέπεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι: 

• Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων,  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

• Επί της ανωτέρω κράτησης, Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

• Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 
Από την καθαρή αξία του τιμολογίου αφαιρούνται όλες οι ανωτέρω κρατήσεις και στο 

υπόλοιπο ποσό πραγματοποιείται κράτηση 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23.7.2013), εφόσον η καθαρή αξία των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ (150,00€). 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
 
 

          ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 195 & ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
α/α 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Ο προμηθευτής θα πραγματοποιήσει μία 
εφαρμογή απεντόμωσης στο κτήριο που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 
Διαφάνειας επί των οδών Λένορμαν 195 και 
Αμφιαράου στον Δήμο Αθηναίων, συνολικής 
επιφάνειας περίπου 3.200 τ.μ., καθώς και στον 
περιβάλλοντα χώρο αυτού. 
Το κτήριο περιλαμβάνει δύο (2) υπόγεια, 
ισόγειο και επτά (7) ορόφους. Στους χώρους του 
κτηρίου περιλαμβάνονται γραφεία, αποθήκες, 
διάδρομοι, τουαλέτες, φωταγωγοί, 
κλιμακοστάσια, υπόγειοι χώροι στάθμευσης 
οχημάτων κ.λπ. 

ΝΑΙ 

 

2
2 

Η κατανομή των φαρμάκων πρέπει να αφήνει 
υπολειμματική δράση, μη τοξική. Να γίνεται 
εφαρμογή σε όλους τους χώρους με ψεκαστήρα 
χαμηλής πιέσεως για να υπάρχει έλεγχος του 
σημείου ψεκασμού. Να γίνεται ψεκασμός όλων 
των επιφανειών, εντός των αεραγωγών των 
αποχετεύσεων και των φρεατίων για να 
καλυφθεί όλο το δίκτυο και για την 
καταπολέμηση κυρίως της κατσαρίδας. 

ΝΑΙ 

 

3 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει 
βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης έναρξης 
άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης 
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους. 
Ο προμηθευτής συνυποβάλλει με την προσφορά 
του την προαναφερθείσα βεβαίωση. 

ΝΑΙ 

 

4 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 
528/2012. 
Ο προμηθευτής προσκομίζει αποδεικτικό 
έγκρισης των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιήσει. 

ΝΑΙ 
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α/α 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
 Η επίβλεψη της εφαρμογής θα γίνει από τον 
υπεύθυνο επιστήμονα του προμηθευτή. 

ΝΑΙ 
 

 
5 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
εφαρμογή ο προμηθευτής θα χορηγήσει στην 
αναθέτουσα αρχή, πιστοποιητικό απεντόμωσης, 
υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα 
που θα επιβλέψει την εφαρμογή. 

ΝΑΙ 

 

 
6 

Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι 
δεν ήταν επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εκτελέσει δεύτερη εφαρμογή, χωρίς καμία 
επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. 

ΝΑΙ 

 

 
 
 
 

                                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                      ……./……./…….. 

 
 
                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                                                          [υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στοιχεία Προσφέροντα:  
Επωνυμία: ………………………………     Έδρα: ……………………………………………………………. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………….. Δ.Ο.Υ.: …………………………….. Τηλέφωνο:………………………  
fax: ………………………… Email: …………………………….. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. ΣΕ 

ΕΥΡΩ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)* 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) * 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης 
(μία εφαρμογή) στο κτήριο που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επί των 
οδών Λένορμαν 195 και 

Αμφιαράου στον Δήμο Αθηναίων, 
σύμφωνα με τους όρους της με 

αριθ. πρωτ. οικ. 29384/2-10-2020 
πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς της αναθέτουσας 
αρχής. 

  

600,00€ 

 
Προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. (Ολογράφως): …………………………………………………………………… 
 
* Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος των σκευασμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν κατά την απεντόμωση. 

Η προσφορά ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για εξήντα (60) ημέρες. 

Δηλώνω ότι κατά την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών θα τηρώ / η εταιρεία που 
εκπροσωπώ θα τηρεί τις υποχρεώσεις μου / της που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

 
                                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                             ……./……./…….. 

 
 
                                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

                                                                                      [υπογραφή – σφραγίδα] 
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