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Ανακοίνωση Συλλογής Προσφορών

για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς για την απεντόμωση-μυοκτονία όλων των εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων του Δικαστικού Μεγάρου του Εφετείου Αθηνών, επί της οδού Κυρίλλου 

Λουκάρεως 14 , όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Εφετείου Αθηνών, της 

Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών, της 

Υπηρεσίας του Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, το 

Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών, το Αρχείο του Ειρηνοδικείου Αθηνών και το Γενικό 

Αρχείο και Τμήμα του Ποινικού Αρχείου του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και του 

νέου Δικαστικού Κτιρίου του Εφετείου Αθηνών επί της οδού Δέγλερη.

Σας γνωρίζουμε ότι έχει εγκριθεί πίστωση ύψους εξακοσίων εβδομήντα 

έξι (676,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για εργασίες απεντόμωσης 

μυοκτονίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.34730/3-/5/2017 με ΑΔΑΩΒ9ΦΩ-2ΑΞ 

απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου σας γνωστοποιούμε ότι η επιλογή θα γίνει με 

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. 

θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
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Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας μέχρι την 9 Ιουνίου 

2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00' λήξης κατάθεσης προσφορών. Όσοι 

επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις 

προσφορές τους μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00'π.μ., 

στο κατάστημα του Εφετείου Αθηνών γραφείο 1341, 7ος όροφος του Εφετείου 

Αθηνών (Δ/νση Κυρίλλου Λουκάρεως 14) στον κ. Αθανάσιο Μπαλαχούτη, 

τηλέφωνο 210-6404206 και ΦΑΧ 210-6404644. Αμέσως μετά θα 

επακολουθήσει το άνοιγμα των προσφορών, η αποσφράγιση θα γίνει δημόσια.

Η προσφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με 

εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως 

άνω διεύθυνση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ουδεμία ευθύνη φέρουμε 

για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα 

αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η ανακοίνωση για τη συλλογή προσφορών για απεντόμωση- μυοκτονία

στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών, θα αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της

ιστοσελίδας του Εφετείου Αθηνών www.efeteioathinon.ar

Μαζί με την προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε υπεύθυνη δήλωση

σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγρ. 1, 2 Ν.4412/2016.

Η ανωτέρω εργασία απεντόμωσης - μυοκτονίας θα πραγματοποιηθεί στους 
παρακάτω χώρους του Εφετείου Αθηνών με μία (1) εφαρμογή.
1.ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ - W.C
2. ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ
3. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
4. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ -  ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ
5. ΕΙΣΟΔΟΙ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
6. ΓΚΑΡΑΖ-ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
8.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
9. ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
10. ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ-ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΥΠΟΝΟΜΟΙ, ΛΟΥΚΙΑ

Η υπηρεσία του Εφετείου Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για ελλιπή 

περιγραφή των χώρων επειδή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει ο ίδιος να
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επισκεφθεί και να δει τους χώρους για να έχει ιδία άποψη για να υποβάλει την 

προσφορά του στην υπηρεσία μας για την ανωτέρω εργασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να αναφέρεται ο αριθμός αδείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

2. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα και 

επιτρεπτά για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και να είναι 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΟΦ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

1. Οι εργασίες καταπολέμησης και ελέγχου του πληθυσμού ερπόντων 

και ιπτάμενων εντόμων ( κατσαρίδα, κουνούπια , μυρμήγκια , 

ψύλλοι , ακάρεα κ.α) με υπολειμματικό ψεκασμό μέσο ψεκαστήρα 

πιέσεως. Σε περίπτωση εμφάνισης ψιλής κατσαρίδας να γίνει 

εφαρμογή με GEL δόλωσης.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

1. Τοποθέτηση είκοσι (20) δολωματικών σταθμών με κλειδί ασφαλείας σε 

κρυφά σημεία όπου κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθούν

2. Έλεγχος και αλλαγές δολωμάτων στους σταθμούς ενδείξεων 

τρωκτικών.

3. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί εμφάνιση εντόμων ή τρωκτικών μετά 

την εφαρμογή της απεντόμωσης-μυοκτονίας η εταιρεία αναλαμβάνει 

χωρίς καμία επιβάρυνση του Εφετείου Αθηνών να επαναλάβει στους 

χώρους αυτούς την ίδια εφαρμογή.

4. Η ανωτέρω εργασία θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με 

τους προϊσταμένους των υπηρεσιών.

Η ως άνω εργασία απεντόμωσης-μυοκτονίας θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι της 10 Ιουλίου 2017.
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Μετά την πραγματοποίηση της εφαρμογής θα παραδοθεί βεβαίωση 

επίσκεψης και πιστοποιητικό απεντόμωσης-μυοκτονίας υπογεγραμμένο 

από τον ή τους υπεύθυνους επιστήμονες της εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι τα δικαιολογητικά πληρωμής (τιμολόγιο) θα 

εκδοθούν στα στοιχεία :

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Μεσογείων 96-ΑΘΗΝΑ,

Α.Φ.Μ. 090169674, Δ.Ο.Υ. IB 'ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝ ΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ


