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        Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

---- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

---- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

 Ταχ. Δ/νση: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 

 Τ.Κ.104 42, Αθήνα 

 Πληροφορίες: Δ. Γεωργόπουλος 

 Τηλέφωνο: 213 212 9764 

 e-mail: dimitrios.georgopoulos@aead.gr 

ΑΔΑΜ: 
 
 

Αθήνα, 22.12.2021 
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 42143 

 
 
Προς:  
Κάθε ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης 

στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον 

Νομό Αττικής ως μέτρο προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19» 

 

Παρακαλούμε για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης 

στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Ν. Αττικής, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’ και τους λοιπούς όρους 

της παρούσας. 

 

CPV: 90920000-2 «Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων» 
 
Αναθέτουσα Αρχή: 
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.). 
 
Αντικείμενο: 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς είναι η παροχή 

υπηρεσιών απολύμανσης στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας κατά της διασποράς 

του κορωνοϊού (covid-19), στα κτήρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής 

Διαφάνειας εντός του Νομού Αττικής.  

Στους χώρους των κτηρίων περιλαμβάνονται γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, 

τουαλέτες, φωταγωγοί, κλιμακοστάσια, υπόγειοι χώροι στάθμευσης οχημάτων κ.λπ. Η 

ταχυδρομική διεύθυνση και η συνολική επιφάνεια κάθε κτηρίου έχουν ως εξής: 
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- Λεωφόρος Συγγρού 60 / 850 τ.μ. 

- Λεμπέση 17  / 600 τ.μ. 

- Πειραιώς 205   / 1.477 τ.μ.  

- Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος  / 851 τ.μ. 

- Λένορμαν 195 & Αμφιαράου / 2.600 τ.μ. 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες απολύμανσης είτε 

αυθημερόν, κατόπιν ειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής, είτε την επόμενη της 

ειδοποίησης, σε ώρα που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή, κατά την οποία δε θα 

βρίσκονται οι υπάλληλοί της στο κτήριο. Η εφαρμογή δύναται να πραγματοποιηθεί 

κατόπιν ενημέρωσης του αναδόχου και ημέρα Σάββατο. 

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

 
Διάρκεια παροχής υπηρεσιών: 

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών απολύμανσης ορίζεται από την ημερομηνία 

υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως τις 31-12-2022 ή μέχρι την εξάντληση του 

προϋπολογισμού της παρούσας (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). 

 
Κριτήριο Ανάθεσης: 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

Χρόνος και τρόπος υποβολής του φακέλου προσφοράς: 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση 

promitheies@aead.gr, έως την Παρασκευή, 31-12-2021 και ώρα 15:00.  

 

Τα δικαιολογητικά που συντάσσει ο προσφέρων οικονομικός φορέας και 

περιλαμβάνονται στην προσφορά του, είτε φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή του 

προσφέροντος ή του νόμιμου εκπροσώπου, στην περίπτωση νομικού προσώπου, είτε 

υπογράφονται με φυσική υπογραφή και υποβάλλονται σαρωμένα.  

 

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄, υπογεγραμμένο 

από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο στην περίπτωση νομικού 

προσώπου. 

2.  Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου 

Παραρτήματος Β’, υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 

στην περίπτωση νομικού προσώπου. Η τιμή θα δοθεί ανά τετραγωνικό μέτρο, με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
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3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή, στην 

περίπτωση νομικού προσώπου, των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του φορέα και των προσώπων που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4416/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), ως απόδειξη της μη συνδρομής στο 

πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού του προαναφερθέντος άρθρου του ν. 

4412/2016. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου της παρούσας παραγράφου γίνεται 

δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Εναλλακτικά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ή του/των 

νόμιμου/-ων εκπροσώπου/ων (στην περίπτωση νομικού προσώπου) του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Η 

προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 

4. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο, για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός 

είσπραξης και μεταβίβασης ακινήτου, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

5. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

6. Δικαιολογητικό απόδειξης νόμιμου εκπροσώπου στις περιπτώσεις νομικών 

προσώπων: 

• Εάν το νομικό πρόσωπο υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

• Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 

τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

7. α. Στην περίπτωση νομικού προσώπου: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 

των μεταβολών του, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ 

γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του 

νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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β. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου: Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

8. Βεβαίωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διενέργεια 

απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών. 

9. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την απολύμανση. 

10. Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την απολύμανση. 

11. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας από διαπιστευμένους φορείς ISO 9001:2015 

(«Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας») ή άλλο ισοδύναμο, σε ισχύ. 

12. Αποδεικτικά απασχόλησης ειδικού επιστήμονα (π.χ. Επόπτη Δημόσιας Υγείας) που 

θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή και τον σχεδιασμό των απολυμάνσεων.  

13. Η μη υποβολή των υπό στοιχείων 3-12 δικαιολογητικών κατά τη κατάθεση της 

προσφοράς δεν επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση ο 

ανάδοχος, πριν από την ανάθεση της σύμβασης, θα πρέπει να υποβάλλει στην 

αναθέτουσα αρχή τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα οικονομικό φορέα για εξήντα (60) 

ημέρες (μετά την υποβολή της). 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 έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Ε.Α.Δ. έτους 

2021 και συγκεκριμένα τον Α.Λ.Ε.: 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» του 

Ειδικού Φορέα 1007-803-0000000, δυνάμει της αριθ. πρωτ. οικ. 38990/25-11-2021 (ΑΔΑ: 

6ΖΣΧ46ΜΙ0Φ-ΡΟΟ & ΑΔΑΜ: 21REQ009606831) απόφασης ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης και της αριθ. πρωτ. οικ. 39041/25-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΔ046ΜΙ0Φ-7ΘΨ) 

βεβαίωσης πολυετούς έγκρισης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Δ. 

 

 

Απόρριψη προσφοράς: 

Η προσφορά θα απορρίπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Υποβληθεί εκπρόθεσμα, 
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• Η προσφερόμενη τιμή δε δίνεται σε ευρώ, 

• 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 τις αρμόδιες επιτροπές της 

Ε.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν. 4412/2016. 

 

Παραδοτέα: 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε εφαρμογής ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών πιστοποιητικό απολύμανσης υπογεγραμμένο από τον 

ειδικό 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 αναδόχου θα γίνεται 

απολογιστικά για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 

εκάστου ημερολογιακού τριμήνου (ήτοι στις 31-3-2020, 30-06-2022, 30-09-2022 και 31-

12-2022), ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, επί πιστώσει, για τις 

υπηρεσίες που παρείχε εντός του τριμήνου αυτού (εφόσον παρείχε υπηρεσίες), βάσει 

των όρων της παρούσας και της οικονομικής του προσφοράς. Η εξόφληση του αναδόχου 

θα γίνεται 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης,  υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, 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. 
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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). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης: 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,   

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 
 
                                                                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
 

                                                                                                        ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
α/α 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Ο ανάδοχος θα διενεργεί τη διαδικασία της 
απολύμανσης στις κτηριακές εγκαταστάσεις όπου 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής 
εντός του Νομού Αττικής (κατόπιν υποδείξεως), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα τετραγωνικά μέτρα που 
αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Στους χώρους του κάθε κτηρίου περιλαμβάνονται 
γραφεία, αποθήκες, διάδρομοι, τουαλέτες, 
φωταγωγοί, κλιμακοστάσια, υπόγειοι χώροι 
στάθμευσης οχημάτων κ.λπ. 

ΝΑΙ 

 

2
2 

Οι εφαρμογές απολύμανσης θα γίνουν με 
νεφελοψεκασμό (fogging) ή με τη μέθοδο της 
ψυχρής εκνέφωσης (Cold fogging) με κατάλληλο 
απολυμαντικό και μικροβιοκτόνο σκεύασμα, 
εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. 

ΝΑΙ 

 

3 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει βεβαίωση από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
τη διενέργεια απολυμάνσεων, απεντομώσεων και 
μυοκτονιών. 

ΝΑΙ 

 

5
4 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει άδεια 
κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ. για τα σκευάσματα που 
θα χρησιμοποιήσει κατά την απολύμανση.  

ΝΑΙ 
 

 
5 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δελτία 
δεδομένων ασφαλείας (MSDS) των σκευασμάτων 
που θα χρησιμοποιήσει κατά την απολύμανση. 

ΝΑΙ 
 

6
6 

Ο ανάδοχος να διαθέτει σε ισχύ κατά την υποβολή 
της προσφοράς πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της εταιρείας από διαπιστευμένους 
φορείς ISO 9001:2015 («Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας») ή άλλο ισοδύναμο. 

ΝΑΙ 

 

8
7 

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων 
γίνεται υπό την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως 
προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα 
(π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).  

ΝΑΙ 

 





 

 
8 

 
α/α 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

6
8 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλες τις οδηγίες 
όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Δ1γ/Γ.Π./οικ19954/20.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-
1ΝΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα 
«Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους 
και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του 
SARS-CoV-2» 

ΝΑΙ 

 

9
9 

Μετά την παροχή των υπηρεσιών απολύμανσης ο 
ανάδοχος θα πρέπει να χορηγεί (εντός τριών 
ημερών) σχετική βεβαίωση/πιστοποιητικό 
απολύμανσης, καθώς και αναλυτικές οδηγίες εφόσον 
απαιτείται από τον ειδικό επιστήμονα που επιβλέπει 
την εφαρμογή. 

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:………………………………. 
 Email: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α./ανά 
Τετραγωνικό μέτρο  

ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)* 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

24%/ανά 
Τετραγωνικό μέτρο 

ΣΕ ΕΥΡΩ  
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) * 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Συμπ/νου 

Φ.Π.Α. 
24% 

Παροχή υπηρεσιών 
απολύμανσης στα κτήρια που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

ΕΑΔ στο Ν. Αττικής, σύμφωνα με 
τους όρους της με αριθ. πρωτ. 

οικ. 42143/22-12-2021 
πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών της αναθέτουσας 
αρχής. 

  

        6.000,00€ 

 
* Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνεται το κόστος των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την απολύμανση. 

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] 
 




