
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αθήνα, 11/05/2022 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       Αριθ. Πρωτ.: 3533 

Πρώην Σχολή Ευελπίδων 

Κτήριο 6 - Γραφείο 102 

ΤΗΛ / FAX: 210.8841617  

          ΤΗΛ: 213215 6083    

Πληροφορίες:  Κ. Πιτσαρή 

                        Σ. Γκουφα                                                                                                     ΠΡΟΣ 

E-mail:  protath.prom@gmail.com                                                       

Τις εταιρείες : 

1. «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ» 

2. “MATRON” 

3. “Α.ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (AMET SANITARY SERVICES O.E.) 

4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ» 

5.   «PRAXIS ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ» 

6. «ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ»                       

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για δυο (2) εφαρμογές απολύμανσης, 

απεντόμωσης, και μυοκτονίας α) στα 12 κτήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζονται 

οι Υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, β) στους χώρους της οδού Λουκάρεως αρ 14, όπου 

στεγάζονται τα Αρχεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και γ) Δέγλερη αρ 4, όπου στεγάζονται τα 

Τμήματα: Μ.Ο.Δ., Εταιρειών και Πολιτικών Ενδίκων Μέσων» 

 

(CPV: 90921000-9) 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρωτοδικείο Αθηνών, για να καλύψει τις ανάγκες, για  απολύμανση, 

απεντόμωση, μυοκτονία και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών, προκειμένου να περιοριστούν στο 

ελάχιστο φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών και των απασχολουμένων: α) στα 12 

κτήρια της Πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, β) 

στους χώρους της οδού Λουκάρεως αρ 14, όπου στεγάζονται τα Αρχεία του Πρωτοδικείου Αθηνών και 

γ) στους χώρους της οδού Δέγλερη αρ 4, όπου στεγάζονται τα Τμήματα: Μ.Ο.Δ., Εταιρειών και Πολιτικών 

Ενδίκων Μέσων, κάνοντας χρήση του άρθρου 53 του Ν 44782/2021, σας καλεί  να καταθέσετε 

οικονομική προσφορά μέχρι και τη Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 μ.μ., στο email: 

protath.prom@gmail.com,  λαμβάνοντας υπόψη:  ότι, με την αριθ. πρωτ. 16557/10-05-2022 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης της Επιχορήγησης (ΑΔΑ:ΨΩΥΧΩ-7ΩΨ και ΑΔΑΜ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 22REQ10526745 2022-05-11), έχει εγκριθεί το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων 

mailto:protath.prom@gmail.com




πεντακοσίων ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (4.501,20€) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού 

εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στον ειδικό φορέα 10172060000000 Α.Λ.Ε.2420989001 

οικονομικού έτους 2022. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει, συγκεντρωτική και αναλυτική τεχνική και 

οικονομική προσφορά για: 

1. Δύο (2) Εφαρμογές Απεντόμωσης 

2. Δύο (2) Εφαρμογές Μυοκτονίας 

3. Δύο (2) Εφαρμογές Απολύμανσης 

4. Δύο (2) Εφαρμογές για Ψύλλους 

5. Προμήθεια και τοποθέτηση εκατό (100) δολωματικών σταθμών. 

 Η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης θα προκύψει από την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

• Η σύμβαση θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) εφαρμογές απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας 

και τοποθέτησης δολωματικών σταθμών 

• Ο κάθε οικονομικός φορέας, πριν την κατάθεση της τεχνικής και οικονομικής του προσφοράς, 

είναι απαραίτητο να επισκεφθεί τους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να 

διαμορφώσει πλήρη εικόνα του αντικειμένου της σύμβασης. 

• Ο κάθε οικονομικός φορέας μαζί με την τεχνική/οικονομική προσφορά υποχρεούται να 

καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει: 1) ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους του 

Πρωτοδικείου Αθηνών και 2) ότι αποδέχεται τους όρους και τους ειδικούς όρους της 

παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αναλύονται παρακάτω. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο/η ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO, και να χρησιμοποιεί μεθόδους 

ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών γεγονός που περιορίζει την αλόγιστη χρήση 

χημικών σκευασμάτων. 

Οι δύο (2) εφαρμογές θα περιλαμβάνουν όλους τους εσωτερικούς χώρους, γραφεία και 

αίθουσες ακροατηρίων, κοινόχρηστους χώρους, χώρους υγιεινής - τουαλέτες, κλιμακοστάσια, 

διαδρόμους, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους υπογείων-αρχείων, εξωτερικούς χώρους, υπόνομους, 

λούκια.  

Σημειώνεται ότι το συνολικό εμβαδόν των εσωτερικών χώρων ανέρχεται σε 27.000 τ.μ., 

περίπου. 

Παρακαλούμε να μας αναφέρετε: 





1. Την Άδεια Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

2. Σχετικές με το αντικείμενο πιστοποιήσεις (ISO) 

3. Τα είδη σκευασμάτων-φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν 

 

 

• Σημειώνεται ότι η πρώτη εφαρμογή, ( στην οποία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των εκατό 

(100) δολωματικών σταθμών πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι  τις 10/06/2022 και η 

δεύτερη εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 01 έως 05/09/2022 

• Οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές θα ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν.4412/2016. 

• Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνεται μία φορά για κάθε εφαρμογή, για το 1/2 του συνολικού 

τιμήματος, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης., μετά την υποβολή των 

οικείων δικαιολογητικών και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου από την αρμόδια επιτροπή. 

 

Το Πρωτοδικείο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε χημικό έλεγχο των 

σκευασμάτων-φαρμάκων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του 

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΣΟΦΙΑ ΦΟΥΡΛΑΡΗ 

ΕΦΕΤΗΣ 

 

Ακριβές αντίγραφο υπηρεσιακό 

Αθήνα, αυθημερόν 

Η Γραμματέας  

Σωτηρία Γκούφα 
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