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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Πίνακας 1: Πίνακας Συμμόρφωσης 

 
 
ΚΩΔ. CPV: 90900000-6-- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ1 

1 Να περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων 
μυοκτονίας και απεντόμωσης. 

ΝΑΙ  

2 Να αποδεικνύεται η καταλληλόλητα των σκευασμάτων που θα 
χρησιμοποιηθούν.  

ΝΑΙ  

3 Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για τις απολυμάνσεις θα πρέπει να μην 
παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία των ατόμων που θα έρθουν τυχόν σε 
επαφή με αυτά. 

ΝΑΙ  

4 Η τεχνική της εντομοκτονίας και μυοκτονίας να γίνεται με ομοιόμορφη 
κατανομή των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στους χώρους και να 
γίνεται παρακολούθηση από τον  υπεύθυνο  ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

ΝΑΙ  

5 Να γίνεται δε αναπλήρωση των φαρμάκων – σκευασμάτων όπου κριθεί 
αναγκαίο 

ΝΑΙ  

6 Να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα τρίτης γενιάς ή νεότερης, εγκεκριμένα από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, που να καλύπτουν τις ανάγκες 
απολύμανσης (μυοκτονίας – απεντόμωσης) 

ΝΑΙ  

7 Η επίβλεψη των εφαρμογών θα γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα της 
αναδόχου που θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου για κάθε επίσκεψη τακτική ή έκτακτη 

ΝΑΙ  

8 Να αναφέρονται οι εργασίες εξόντωσης βαδιστικών εντόμων, (όπως 
κατσαρίδες, μυρμήγκια κλπ.) και τρωκτικών (αν υπάρχουν) στους εν λόγω 
χώρους 

ΝΑΙ  

9 Η κατανομή των φαρμάκων πρέπει να αφήνει υπολειμματική δράση, μη τοξική ΝΑΙ  

10 Να γίνεται εφαρμογή σε όλους τους χώρους με ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως 
για να υπάρχει έλεγχος του σημείου ψεκασμού 

ΝΑΙ  

11 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  

12 Να χρησιμοποιούνται διαδοχικά, διαφορετικά σκευάσματα, ώστε να μη 
δημιουργούνται ανθεκτικά στελέχη. 

ΝΑΙ  

13 Μία τουλάχιστον εφαρμογή θα αφορά εξειδικευμένα στην καταπολέμηση των 
ψύλλων 

ΝΑΙ  

14 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές, 
άριστο στο είδος του  

ΝΑΙ  

15 Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να έχει νομιμότητα εργασίας και 
δυνατότητα συνεννόησης στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να φοράει 
ευπρεπή ενδυμασία και γάντια καθ΄ όλη την διάρκεια εργασίας. 

ΝΑΙ  

 

 
1 Παρακαλείστε, όπως απαντήσετε, εάν πληρείται η εν λόγω απαίτηση, αναγράφοντας «ΝΑΙ» 
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ΚΩΔ. CPV: 90900000-6-- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ KAΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
 

 
 
Η μελέτη (αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. www.kodep.gr) τεκμηριώνει την ανάγκη 
διενέργειας της ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» για τα τριάντα εννέα (39) διαμερίσματα/κατοικίες», τα οποία μισθώνει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο 
πλαίσιο της ως άνω Δράσης. Η υπό ανάθεση υπηρεσία αφορά στο τρέχον έτος, και δη το χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31η-12-2021.  
 
Η ανάθεση θα διενεργηθεί στο πλαίσιο των δαπανών της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική 
Επιχείρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ΕSTIA 2021:Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή 
προστασία στο Δήμο Πειραιά» στον Ειδικό Στόχο «001-ESTIA» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711. 

 
2 Παρακαλείστε, όπως απαντήσετε, εάν πληρείται η εν λόγω απαίτηση, αναγράφοντας «ΝΑΙ» 
 

A/A 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ2 

1 Σκούπισμα-Σφουγγάρισμα όλων των δαπέδων του διαμερίσματος ΝΑΙ  

2 Καθάρισμα-Απολύμανση WC και κουζίνας (ντουλάπια, νιπτήρες, 
ηλεκτρικές συσκευές) 

ΝΑΙ  

3 Καθαρισμός εξωτερικών χώρων (μπαλκόνια) και τζαμιών ΝΑΙ  

4 Ξεσκόνισμα επίπλων, καθάρισμα χαλιών όπου υπάρχουν ΝΑΙ  

5 Περισυλλογή απορριμμάτων ΝΑΙ  

6 Άδειασμα περιεχομένου ντουλαπών και παταριών ΝΑΙ  

7 Συγκέντρωση ρούχων και λευκών ειδών σε σακούλες ΝΑΙ  

8 Αφαίρεση της μούχλας με τη χρήση πιστοποιημένου υλικού, απόλυτα 
ενδεδειγμένου και άμεσα αποτελεσματικού, εφόσον τούτο απαιτείται σε 
συγκεκριμένο διαμέρισμα 

ΝΑΙ  

9 Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα εκτελούνται με εξοπλισμό και υλικά 
καθαρισμού του αναδόχου. 

ΝΑΙ  

10 Τα υλικά καθαρισμού με ποινή αποκλεισμού πρέπει να είναι μη αλκαλικά, 
φιλικά προς το περιβάλλον και εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

ΝΑΙ  

11 Τα υλικά καθαρισμού πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο 
Απορρυπαντικών & Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του 
Κράτους 

ΝΑΙ  

12 Το σφουγγάρισμα θα πρέπει να γίνεται με απορρυπαντικό-απολυμαντικό. 
Μετά από κάθε χρήση τα πανιά, οι σφουγγαρίστρες και τα 
σφουγγαρόπανα θα πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίζονται και να 
απολυμαίνονται. 

ΝΑΙ  

http://www.kodep.gr/

