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Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

 

1. Σνπ Λ.4412/2016 ((ΦΔΘ Α’ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 

2.Σνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α’ 74/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 

πγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε 

Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
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3. Σνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 4109/2013 (ΤΔΘ 16/Α/23.1.2013) «Θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε 

ησλ Λ.Π.Γ.Γ. θαη ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα».  

 

4. Σνπ Λ. 4155/2013 (ΦΔΘ Α’ 120/29.05.2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

5.Σνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α’ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ Λφκσλ 

4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013 θαη εηδηθφηεξα ηεο Παξαγξάθνπ Ε’: Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

6.Σνπ Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α' 204/15.09.2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

7.Σνπ Π.Γ.80/2016 «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

 

8.Σνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α’ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

9. Σνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α’ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 

10.Σνπ Λ. 2328/1995 (ΦΔΘ Α’ 159/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 2372/96 (ΦΔΘ Α’ 

29/1996) άξζξν 11 θαη ην Λ.2414/1996 (ΦΔΘ Α’ 135/1996) άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 82/96 (ΦΔΘ Α’ 66/11.04.1996) «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ 

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», 
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φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3310/05 θαη 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 3414/2005». 

 

11.Σελ αξηζκ. πξση. νηθ. Γ1/49496/16036/20-11-2019 (ΦΔΘ 985/ΤΟΓΓ/21-11-  

2019).απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, ζρεηηθά κε 

ην δηνξηζκφ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηα Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδαο . 

12. Σελ  ππ. αξηζκ. 51956/1452/18-02-2021 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ν Π/Τ 2021. 

13.Σελ ππ.αξηζκ.110/02-03-2021  αλάιεςεο δέζκεπζεο ηεο ππεξεζία καο. 

14.Σελ ππ.αξηζκ.4εο/04-03-2021 (ζέκα 11ν) απφθαζεο έγθξηζεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

απεπζείαο αλάζεζεο κε ζπιινγή πξνζθνξψλ, κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε Σηµή ζε Δπξψ), γηα ηηο Τπεξεζίεο Κπνθηνλίαο – Απεληφκσζεο – 

Απνιχκαλζεο γηα ηα παξαξηήκαηα ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο 

Διιάδνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.300,00 επξψ κε ην ΦΠΑ γηα έλα έηνο. 

 

Προβαίνει ζε Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος για ηις Τπηρεζίες 

Μσοκηονίας – Απενηόμφζης – Απολύμανζης ηφν Παραρηημάηφν ηοσ Κένηροσ 

Κοινφνικής Πρόνοιας Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδος. 

 

 Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ζπλνιηθά αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 2.300,00 € κε  ΦΠΑ θαη 

θαηαλέκεηαη : Γηα ην Παξάξηεκα ΑΚΔΑ Φζηψηηδαο (Γνκνθφο) ζην πνζφ ησλ 800,00 €, γηα ην 

Παξάξηεκα ΑΚΔΑ Δχβνηαο (Βαζχ Απιίδα) ζην πνζφ ησλ 1.000,00 € θαη γηα ην Παξάξηεκα 

Πξνζηαζίαο Παηδηνχ (Ιακία) ζην πνζφ ησλ 500,00 € , ζηηο αλσηέξσ ηηκέο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΠΑ . 

1) Γικαιούτοι Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, νη ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην 

αληηθείκελν. Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηα ζθεπάζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κε ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά φηη ηα αλσηέξσ δελ επηθέξνπλ βιάβεο ζηελ 

πγεία ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ πεξηφδνπ  ζα πξνκεζεχνπλ ηα 
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Παξαξηήκαηα κε ηελ απαξαίηεηε βεβαίσζε γηα ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη ηα 

ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

2) Ανηικείμενο είλαη ε εηήζηα Κπνθηνλία – Απεληφκσζε – Απνιχκαλζε ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο. 

                 3.) Υρονικό διάζηημα έλα (1) έηνο.  

 

1). Σα απαιηούμενα δικαιολογηηικά ποσ πρέπει να καηαηεθούν είναι: 

 

α) Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη: 

α. φηη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

παξαθάησ αδηθήκαηα (φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016):πκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, Γσξνδνθία, Απάηε, Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ.( Ζ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.) 

β. φηη δελ έρνπλ  αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

β) Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν. 1599/86 φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο, θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. 

γ). Σετνική Προζθορά. 

δ). Οικονομική Προζθορά. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

θαιά ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν <<ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>>. 

ε). Φορολογική Δνημερόηηηα. 

ζη). Αζθαλιζηική Δνημερόηηηα. 

2.Σόπος και τρόνος Τποβολής: 
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Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη εληφο 

ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε «ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηην εηήζια 

Μσοκηονία – Απενηόμφζη – Απολύμανζη ηφν Παραρηημάηφν ηοσ Κένηροσ 

Κοινφνικής Πρόνοιας Περιθέρειας ηερεάς Δλλάδος. 

Ο θάθεινο ζα θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ μύρνης 25 Λαμία ηκ 35132 

μέτρι ηις 17-03-2021 ημέρα Σεηάρηη  και ώρα 10:00 π.μ., κεηά ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο αθoινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

Οι ενδιαθερόμενοι επί ποινή απόρριυης όλφν ηφν προζθορών, λαμβάνοσν 

μέρος ζηο διαγφνιζμό με μία μόνο προζθορά, για ηο ζύνολο ηφν Παραρηημάηφν 

ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ ή ηοσ κάθε Παραρηήμαηος τφριζηά. Δναλλακηικές προζθορές δε 

γίνονηαι αποδεκηές και απορρίπηονηαι. 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλεο, ρσξίο ζβεζίκαηα, ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη 

επθξηλείο. Γηαθνξεηηθά ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

Πξνζθνξέο πνπ ζα ιακβάλνληαη κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο 

θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ ζα αμηνινγεζνχλ.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

3. ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ζ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ Γηαχγεηα ,ζην ΘΖΚΓΖ θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ . 

4. ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ αξηζκνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

πνπ νξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Γ., νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ ζεηξά πνπ 

επηδφζεθαλ.  

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ελψπηνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην δηαγσληζκφ κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ε Τπεχζπλε Γήισζε. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ζην 

ηέινο εάλ δηαπηζησζεί ε πιεξφηεηα ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη πξηλ ην άλνηγκα ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, φζεο απφ απηέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, 

γλσζηνπνηείηαη δε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, έγθαηξα, κε έγγξαθν, ν ιφγνο ηεο απφξξηςεο 

ηεο πξνζθνξάο.  

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε απηψλ ζε πξαθηηθφ. 

 

5. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε Σηµή ζε Δπξψ).  

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΜΒΑΗ 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο 

ηειηθήο έγθξηζεο. Κεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο και αθού καηαηεθεί από ηον 

προμηθεσηή εγγσηηική επιζηολή 5% επί ηοσ ποζού καηακύρφζης τφρίς Φ.Π.Α, 

θαηαξηίδεηαη απφ ην Θ.Θ.Π.Π..Δ ε ζρεηηθή ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Ζ ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πξφζθιεζεο.  

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη αθνχ πξνζθνκηζηεί ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην, κε ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο ίζεο αμίαο κε απηή ησλ πξντφλησλ πνπ παξειήθζεζαλ, 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ο ανάδοτος ζα βαξχλεηαη κε ηηο 

λφκηκεο θξαηήζεηο : Θξάηεζε Δληαίαο  Αξρήο πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ: 0,06%), Υαξηφζεκν 

3% επί ηνπ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ραξηνζήκνπ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. θαζψο θαη 

ηνλ Αλαινγνχληα θφξν. 

Γηα πιεξνθνξίεο ησλ ππεξεζηψλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα  απεπζχλνληαη ζην ηκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Θ.Θ.Π.Π..Δ θαη ζην ηειέθσλν 22313- 51117 ( Ησάλλεο Θαββαδίαο) θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
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                                           ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

1. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

2. Σν Δηδηθφ πλεξγείν πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη άδεηα εγθεθξηκέλε απφ ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο (έρεη ζεζπηζηεί κε ηελ αξηζκ.:152347/380 Τπνπξγηθή Απφθαζε) ηελ νπνία ζα 

επηζπλάςεη ζε επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ή/θαη άιιε αξκφδηα αξρή νξηδφκελε απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

3. Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη κε κέζνδν πνπ ζα είλαη εγθεθξηκέλε απφ αξκφδην επηζηεκνληθφ 

ή θξαηηθφ θνξέα, Διιεληθφ ή Δπξσπατθφ θαη λα είλαη αζθαιείο γηα ηνπο αζζελείο, ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο επηζθέπηεο. Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη κε κεζφδνπο ζχγρξνλεο θαη 

απινπνηεκέλεο, λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε πγξαζίαο- ζεξκνθξαζίαο θαη λα κελ ππάξρεη 

θζνξά ή δεκηά κεραλεκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ. 

4. Τπεχζπλε ∆ήισζε πνπ ζα αλαγξάθεη φηη φια ηα ζθεπάζµαηα πνπ ζα ρξεζηµνπνηεζνχλ 

γηα ηελ θαηαπνιέµεζε εληφµσλ θαη ηξσθηηθψλ έρνπλ ππνρξεσηηθψο ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίµσλ γηα ρξήζε ζε θαηνηθεµέλνπο ρψξνπο θαη ε 

εθαξµνγή ηνπο ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηα αλαγξαθφµελα ζηελ εηηθέηα ηνπο θαη φηη είλαη 

αζθαιή θαη αθίλδπλα γηα ηνλ άλζξσπν θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

5. Βεβαίσζε απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο κε ηνμηθφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, έλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ θαη γεληθά 

ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΠΠΔ. Σα ρεκηθά πξντφληα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ(πξψελ Γεσξγίαο).Λα αλαγξάθεηαη πάλσ ζε απηά ε αθξηβήο 

νλνκαζία ηνπο, λα είλαη ζθξαγηζκέλα θαη λα έρνπλ ρακειά επίπεδα ηνμηθφηεηαο. Κεηαμχ 

ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν εληνκνθηφλσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθείλν κε ηελ 

καθξχηεξε ρξνληθά ππνιεηπφκελε δξάζε θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηηο πξνζθνξέο ε ρεκηθή 

ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ, ε ππθλφηεηα ζην δηάιπκα, ην ρξεζηκνπνηνχκελν δηαιπηηθφ 

(εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη) θαζψο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

6. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο 

πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Θέληξν Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ελψ γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Απνιχκαλζεο-Απεληφκσζεο-Κπνθηνλίαο ππεχζπλνη ζα 

είλαη νη ππεχζπλνη ησλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθήο & Σερληθήο Τπνζηεξίμεσο ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηνπ Θέληξνπ, πξνο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα επηδίδεηαη κεληαία έθζεζε επί 
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ησλ δηελεξγεζεηζψλ δξάζεσλ θαζψο θαη έθζεζε πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα κε ηπρφλ 

ππάξρνπζεο πξνηάζεηο, εθφζνλ απηφ θξηζεί εθ κέξνπο ησλ δεπηέξσλ αλαγθαίν. Ζ φιε 

δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηβιέπεη θαη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε λα δηαζέηεη 

πξνζσπηθφ έκπεηξν πνπ λα έρεη άδεηα γηα εξγαζία, παξαθνινχζεζε θαη ζπληήξεζε 

θαζνξηδφκελε απφ ην Λφκν. Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ άκεζε θαη εληφο 24ψξνπ θαζ.φιε 

ηε δηάξθεηα απηνχ αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο, θαζνξηδνκέλεο ππφ ηεο 

αλαζεηνχζεο αξρήο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί θαζαξφ ηα θηίξηα θαη 

ηνπο θνηλνρξήζηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ ΘΘΠΠΔ απφ φια ηα 

έληνκα ηπηάκελα θαη έξπνληα π.ρ. ςχιινη, θνξηνί, κχγεο, θίδηα θ.α. θαζψο θαη ηα ηξσθηηθά 

δψα. 

8. Δάλ κεηά ηελ εθαξκνγή  Απεληφκσζεο -Κπνθηνλίαο- Απνιχκαλζεο ζπλερίδεηαη ε 

θαζεκεξηλή επαλεκθάληζε εληφκσλ ηπηάκελα θαη έξπνληα π.ρ. ςχιινη, θνξηνί κχγεο θ.α. θαη  

ηξσθηηθψλ  δψσλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο άιιε ακνηβή, λα επαλαιάβεη ηε 

ρξήζε ησλ κεζφδσλ πξνθεηκέλνπ λα εμαθαληζηνχλ φια ηα αλσηέξσ, κε 

δπλαηφηεηα/ππνρξεσηηθφηεηα αιιαγήο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ. Δάλ παξφια απηά δηαπηζησζεί 

εθ ηεο αλαζεηνχζεο αξρήο φηη ζπλερίδεηαη ην πξφβιεκα ηφηε ν αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο θαη δε δηθαηνχηαη θακία ακνηβή, κε ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

9. ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο έμνδα, δαπάλεο ρεκηθψλ 

πξντφλησλ, ακνηβέο πξνζσπηθνχ ζπλεξγείνπ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νπδεκία 

πξνζσπηθή, θνηλσληθή, επαγγεικαηηθή, ή άιιε ζρέζε δελ πξέπεη λα έρεη κε ην Θέληξν 

Θνηλσληθήο Πξφλνηαο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. Ο αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά 

θαη θνηλσληθά γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ. Ζ πιεξσκή ηνπ αλάδνρνπ ζα γίλεηαη αλά δίκελν, 

κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο 

πιεξσκήο. 

10. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ Σκεκάησλ, ηεο σο άλσ Δπηηξνπήο θαη 

ηεο αλαζεηνχζεο αξρήο. Τπνρξενχηαη λα εθδίδεη απνδεηθηηθφ εθηέιεζεο εξγαζηψλ ην νπνίν 

ζα ππνγξάθεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, πνπ 

ζα ζπγθξνηήζεη ην ΘΘΠΠΔ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. 

11.Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηα θάησζη: 

α) Γεκηνπξγία θάηνςεο ρψξσλ φπνπ ζα δειψλνληαη νη θάησζη παξεκβάζεηο: 
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α1) Γηα ηνλ έιεγρν ηξσθηηθψλ 

Όινη νη δνισµαηηθνί ζηαζµνί ζα θέξνπλ µφληµα ηξσθηηθνθηφλα ζθεπάζµαηα ζε µνξθή 

θχβνπ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ εθηίµεζε ηεο φπνηαο θαηαλάισζεο θαη ηαπηφρξνλα ζα 

µεδελίδνπλ ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε ελεξγήο πξνζβνιήο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ε αληηµεηψπηζε ζα είλαη 

άµεζε θαη ε θαηαζηνιή ζα γίλεη µε µεραληθά µέζα ζχιιεςεο (θφιιεο, παγίδεο πνιιαπιψλ 

ζπιιήςεσλ θ.α.), παξάιιεια µε ηε ρξήζε ησλ δνισµαηηθψλ ζηαζµψλ. 

Γηα ηελ θαηαπνιέµεζε ησλ ηξσθηηθψλ λα εθαξµνζηνχλ ηθαλφο αξηζµφο δνισµαηηθψλ 

ζηαζµψλ ζηνλ ππαίζξην ρψξν & ηηο εμφδνπο θαη φπνπ απηφ απαηηείηαη. 

Ζ εθαξµνγή ζα γίλεηαη µία θνξά θάζε δίµελν γηα έλα έηνο, ήηνη έμη θνξέο ή θαη 

ζπρλφηεξα αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, αλάινγα µε ην µέγεζνο ηνπ πξνβιήµαηνο θαη ην ρψξν. 

α2) Γηα ηνλ έιεγρν εξπφλησλ θαη ηπηάκελσλ εληφκσλ 

Άµεζα µε ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαζνιηθή θαη εληαηηθή εθαξµνγή 

θαηζαξηδνθηφλνπ gel ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. 

Φεθαζµνί εληνµνθηνλίαο ζα γίλνληαη ζηα θξεάηηα, ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζηνπο 

ππφγεηνπο, ηζφγεηνπο ρψξνπο, εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα εθαξµνγήο 

θαηζαξηδνθηφλνπ gel. 

Σφζν ε εθαξµνγή gel φζν θαη νη ςεθαζµνί ζα επαλαιαµβάλνληαη ζε ρξφλν θαη ρψξν µε 

ζθνπφ ηε µφληµε θαη θαζνιηθή απνπζία θαηζαξίδσλ, αλάινγα µε ηα επξήµαηα. 

Πξνβιέπεηαη ε εθαξµνγή ππνιιεηµαηηθψλ ςεθαζµψλ, ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ελδεδεηγµέλεο 

µεζφδνπ ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο απφ θνξηνχο, ηζηµπνχξηα, ςχιινπο, θ.α.. 

Ζ εθαξµνγή ζα γίλεηαη µία θνξά θάζε ηξίµελν γηα έλα έηνο ή θαη ζπρλφηεξα αλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην, αλάινγα µε ην µέγεζνο ηνπ πξνβιήµαηνο θαη ην ρψξν. 

α3) Γηα ηνλ έιεγρν εξπεηψλ 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα εθαξµφδεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ησλ 

Παξαξηεκάησλ πξφγξαµµα νθηναπψζεζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο µήλεο (απφ Κάξηην έσο θαη 

Οθηψβξην), µε ηε ρξήζε ζθεπαζµάησλ εγθεθξηµέλσλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ρσξίο λα 

πξνθαινχληαη νριήζεηο απφ δπζάξεζηεο νζµέο θαη βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

α4) Γηα ηνλ έιεγρν πηελψλ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξµφδεη πξφγξαµµα απψζεζεο πηελψλ φηαλ ππάξρεη 

πξφβιεµα (θπξίσο ρειηδνληψλ, πεξηζηεξηψλ), µε ηξφπνπο πνπ λα µελ πξνθαινχλ βιάβε ζηα 
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πξνο απψζεζηλ πηελά ή γεληθή βιάβε ζην νηθνζχζηεµα θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

Παξαξηεκάησλ ηνπ Θ.Θ.Π. Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο. Λα ρξεζηµνπνηνχληαη θπξίσο 

µεραληθά µέζα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

β) Παξνρή θχιισλ δεδνκέλσλ αζθάιεηαο (MSDS) γηα ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

γ) Παξνρή ηνπ αληίζηνηρνπ ΦΔΘ φπνπ ζα αλαθέξεηαη, φηη επηηξέπνληαη ηα ελιφγσ θάξκαθα 

κπνθηνληψλ, απνιχκαλζεο, απεληφκσζεο. 

δ) Τπνβνιή έθζεζεο επηζεψξεζεο κεηά απφ θάζε επίζθεςε γηα έιεγρν ησλ δνισκαηηθψλ 

ζηαζκψλ ή εληνκνπαγίδσλ κηα θνξά ην κήλα. 

Σα θάξκαθα θαη νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

Απεληφκσζε- Κπνθηνλία- Απνιχκαλζε πξέπεη λα είλαη αθίλδπλα/εο θαη ε αμία απηψλ ζα 

βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Οη ηηκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο ρσξίο λα δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο λα δεηήζεη αλαζεψξεζή ησλ. 

Ζ Απνιχκαλζε – Απεληφκσζε – Κπνθηνλία θαη ηα επηκέξνπο σο άλσ πξνγξάκκαηα ζα 

εθαξκνζζνχλ ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο θαη θνηλφρξεζηνπο πεξηβάιινληεο ρψξνπο ησλ 

Παξαξηεκάησλ. 

 

                                                                      Ο Πρόεδρος  ηοσ Κ.Κ.Π.Π..Δ 

 

 

                                                   Γημήηριος Ν. Γρακάκης 
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