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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014. 

2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016. 

3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016. 

4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781). 

5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου απαιτείται η εκτέλεση γενικών υπηρεσιών απεντόμωσης, 

μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Παιδιού, για το έτος 2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Οδηγοί ορθής 

Υγιεινής  Πρακτικής  του ΕΦΕΤ, υπ. αριθμ. 515/21-12-2015 και  1η έκδοση, Ιούλιος 2019). 

Η προς ανάληψη δαπάνη κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των δομών της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με τίτλο 

«Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας σε όλες τις δομές 

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για το έτος 2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(Οδηγοί ορθής Υγιεινής  Πρακτικής  του ΕΦΕΤ, υπ. αριθμ. 515/21-12-2015 και  1η έκδοση, 

Ιούλιος 2019)», η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ: 15-6261.200 (Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίων ακινήτων του Δήμου), ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.483,72 ευρώ, του 

προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2021. Το κριτήριο για την κατακύρωση της 

 



δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση 

τιμής στο σύνολο της (υπηρεσία) και θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και 

ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική 

ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για 

συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει μαζί με την οικονομική προσφορά να προσκομίσει: 

α. Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση 

τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένες περιοχές σε ισχύ (πρόσφατη εκτύπωση από την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [υπ. αριθ. 152347/3807/11-

5-1981 (ΦΕΚ 390 B́ ) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας), εκδόθηκε η υπ. αριθ. 183897/1-10-

1985 (ΦΕΚ 655 Β΄), ΚΥΑ 323/4883 (ΦΕΚ 163Β’/22-1-2015)]. 

β. Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή παροχής 

υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων 16636 CEPA - CERTIFIED.  

γ. Εγκεκριμένα σκευάσματα των απεντομώσεων - μυοκτονιών (απώθησης ερπετών) 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτή τους τη χρήση [άρθρο 51 παρ. 2 του 

Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α'), Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012] και τα σκευάσματα απολύμανσης - μικροβιοκτονίας 

από τον ΕΟΦ. 

δ. Ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτούμενοι 

κανόνες που έχουν εκδοθεί από ΕΟΔΥ. 

Περιλαμβάνει αναλυτικά: 

Α/Α Δομή / Τετραγωνικά 

Απεντόμωση 
wc - τουαλετες 

φρεάτια 
υπόγεια  

φορές / έτος 

Μικροβιοκτονία 
- Απολύμανση 
φορές / έτος 

Οφιοαπώθηση 
φορές / έτος 

Μυοκτονία σε 
εσωτερικούς 
χώρους έως 5 
θέσεις ελέγχου 
τρωκτικών στους 

υπάρχοντες 
δολωματικούς 
σταθμούς 

Μηχανικοί 
ζυγοί  

μυοκτονίας 
(κουζίνα) 

Καταπολέμηση 
εστιών 
σφηγκών 

(περιβάλλον 
χώρος) 

1 Αίολος / 572 3 3 1 2 1 1 

2 Αλκυόνη / 479 3 3 1 2 1 1 

3 Αριάδνη / 499 3 3 1 2 1 1 

4 Αρίων / 865 3 3 1 2 1 1 

5 Αφροδίτη / 499 3 3 1 2 1 1 

6 Ιάσων / 847 3 3 1 2 1 1 

7 Νεφέλη / 732 3 3 1 2 1 1 

8 Ορφέας / 606 3 3 1 2 1 1 

9 Β Ν Ιωνίας / 512 3 3 1 2 1 1 



10 Γ Ν Ιωνίας / 615 3 3 1 2 1 1 

11 Π Σ Αγριάς / 459 3 3 1 2 1 1 

12 Π Σ Αγχιάλου / 534 3 3 1 2 1 1 

13 ΗΑΑΔΕ / 465 3 3 0 0 0 0 

14 Β ΚΔΑΠ Βόλου / 1750 3 3 0 0 0 0 

15 Στέκι Πολυμέρη / 330 3 3 0 0 0 0 

16 
Παρκο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής / 250 

3 0 0 0 0 0 

 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 
Απεντόμωση wc - τουαλέτες, φρεάτια 
υπόγεια, 3 φορές / έτος η κάθε δομή (16) 

Υπηρεσία 16 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

35,00 560,00 

2 
Μικροβιοκτονία - απολύμανση, 3 φορές / 
έτος η κάθε δομή (15) 

Υπηρεσία 15 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

45,00 675,00 

3 
Οφιοαπώθηση, 1 φορά / έτος η κάθε δομή 
(12) 

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

20,00 240,00 

4 

Μυοκτονία σε εσωτερικούς χώρους έως 5 
θέσεις ελέγχου τρωκτικών, στους 
υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς, 1 
φορά / έτος για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό 

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

20,00 240,00 

5 
Μηχανικοί ζυγοί μυοκτονίας (κουζίνα), 1 
φορά / έτος, για κάθε βρεφονηπιακό 
σταθμό 

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

12,00 144,00 

6 
Καταπολέμηση εστιών σφηγκών - 
μυρμηγκιών, 1 φορά / έτος για κάθε 
βρεφονηπιακό σταθμό (περιβάλλον χώρος)  

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

12,00 144,00 

 Σύνολο     2.003,00 

     ΦΠΑ 24% 480,72 

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 

2.483,72 

Απεντόμωση: Η απεντόμωση στόχο έχει την καταπολέμηση ερπόντων εντόμων πχ. 

μυρμηγκιών, κατσαρίδων, θα γίνεται με τη μορφή υπολειμματικού ψεκασμού σε φρεάτια, 

υπόγεια, τουαλέτες, αποχετεύσεις και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο από τον υπεύθυνο 

επιστήμονα. Στα μαγειρεία και σε ευαίσθητους χώρους θα γίνεται με εφαρμογή 

τροφοελκυστικού δολώματος gel ή με χρήση κολλωδών παγίδων σύλληψης. Τα εντομοκτόνα 

του ψεκασμού θα πρέπει να είναι άοσμα και οι εφαρμογές ψεκασμού να γίνονται όταν δεν 

υπάρχουν παιδιά στους χώρους.  

Μικροβιοκτονία - Απολύμανση: Η μικροβιοκτονία - απολύμανση θα γίνεται σε χώρους των 

δομών με εγκεκριμένα, από τον ΕΟΦ σκευάσματα. Ειδικότερα μπορεί να πραγματοποιηθεί 



στους παιδικούς σταθμούς σε όλους τους χώρους ενώ για τις άλλες δομές μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε τουαλέτες.  

Οφιοαπώθηση: Η οφιοαπώθηση θα γίνει μία φορά το έτος, μόνο εξωτερικά στη περίμετρο 

του οικοπέδου, με σκευάσματα εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για το σκοπό αυτό. 

Μυοκτονία: Η μυοκτονία θα γίνεται σε ασφαλείς δολωματικούς σταθμούς από σκληρό 

πλαστικό με κλειδί, προσδεμένοι στο δάπεδο, σε αποθήκες που δεν έχουν τρόφιμα ή σε 

βοηθητικούς χώρους πχ. λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, υπόγεια, πάντα σε χώρους μη 

προσβάσιμους στα παιδιά. Τα σκευάσματα θα είναι στη μορφή κύβων και θα είναι και αυτά 

προσδεμένα. Στους χώρους της κουζίνας και της αποθήκης τροφίμων, απαγορεύεται η χρήση 

μυοκτόνων και θα γίνεται τοποθέτηση κολλωδών επιφανειών σύλληψης τρωκτικών σε 

μηχανικούς ζυγούς.  

Καταπολέμηση εστιών σφηγκών - μυρμηγκιών: Η καταπολέμηση σφηγκών - μυρμηγκιών θα 

αντιμετωπίζεται ως εφαρμογή έκτακτη και η επέμβαση θα γίνεται στις εστίες ή οπού αλλού 

χρειαστεί, κατόπιν εντοπισμού τους από  τον υπεύθυνο επιστήμονα, με ασφαλή τρόπο. 

Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία. Εφαρμογές  

απεντόμωσης - μυοκτονίας - οφιοαπώθησης θα γίνονται σύμφωνα με  τους Οδηγούς ορθής  

Υγιεινής  Πρακτικής  του ΕΦΕΤ (υπ. αριθμ. 515/21-12-2015 ΕΦΕΤ και  1η έκδοση, Ιούλιος 

2019). Η υπηρεσία κατά την κρίση της μπορεί να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό έλεγχο, 

όσες φορές το απαιτήσει. Οι προγραμματισμένες εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα του πίνακα ανά δομή. Απαιτείται επίσης εντός ολίγων ωρών ανταπόκριση 

για την επίλυση όλων των έκτακτων προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν κατά την 

διάρκεια του έτους.  

Με την έναρξη των εργασιών, ο μειοδότης οφείλει να προσκομίζει σε κάθε δομή, 

φάκελο παρασιτολογικού ελέγχου (απεντόμωσης - μυοκτονίας) ο οποίος θα περιλαμβάνει για 

παιδικούς σταθμούς  

o Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

o Μελέτη καταπολέμησης ζωικών εχθρών και εντόμων - ανάλυση κινδύνων (για χώρους 

τροφίμων)  

o Πρόγραμμα Εργασιών  

o Καρτέλα Παρακολούθησης Εργασιών Μυοκτονίας - Εντομοκτονίας  

o Έκθεση Παρατηρήσεων Μυοκτονίας - Εντομοκτονίας για την πορεία των εργασιών  

o Σχεδιάγραμμα χώρου (κάτοψη) τοποθέτησης Δολωματικών Σταθμών και Μηχανικών 

Παγίδων Τρωκτικών καθώς και συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων  

o Βεβαίωση Απεντόμωσης, Μυοκτονίας  



o Πληροφορίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων απεντόμωσης και Μυοκτονίας (ΦΕΚ 

εγκρίσεων MSDS), γενικές ιδιότητες, δοσολογία.  

o Στοιχεία ασφαλείας δολωματικών σταθμών και εγκρίσεις συσκευών παγίδευσης ιπταμένων 

εντόμων. Η δημιουργία του φακέλου είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

(οδηγό HACCP, ΕΦΕΤ) επειδή στους χώρους των σταθμούς γίνεται και διαχείριση τροφίμων 

(παρασκευή, διανομή κτλ). Ο φάκελος παρασιτολογικού ελέγχου θα πρέπει να ενημερώνεται 

σε κάθε εφαρμογή. Η ανάγκη τήρησης αρχείου Μυοκτονίας - Απεντόμωσης, προκύπτει από 

την ύπαρξη χώρων παρασκευής - διανομής τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με 

τον Καν. (ΕΚ) 852/2004 τις αρχές του HACCP.  

Για τις υπόλοιπες δομές  

o Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

o Καρτέλα Παρακολούθησης Εργασιών Μυοκτονίας - Εντομοκτονίας  

o Σχεδιάγραμμα χώρου (κάτοψη) τοποθέτησης Δολωματικών Σταθμών και Μηχανικών 

Παγίδων Τρωκτικών καθώς και συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων  

o Βεβαίωση Απεντόμωσης, Μυοκτονίας.  

o Πληροφορίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων απεντόμωσης και Μυοκτονίας (ΦΕΚ 

εγκρίσεων MSDS), γενικές ιδιότητες, δοσολογία.  

o Στοιχεία ασφαλείας δολωματικών σταθμών και εγκρίσεις συσκευών παγίδευσης ιπταμένων 

εντόμων. Η χρήση των χώρων από παιδιά επιβάλλει την τήρηση των πλέον αυστηρών 

προδιαγραφών ασφάλειας. Ταυτόχρονα οι δράσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να 

διασφαλίζουν την μόνιμη απουσία επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών. Βασικό κριτήριο της 

επιλογής σκευασμάτων αποτελεί η ελάχιστη δυνατή τοξικότητα τους η δε χρήση τους θα 

πρέπει να γίνεται με μεθόδους που θα ελαχιστοποιούν τον όποιο κίνδυνο για παιδιά και 

εργαζομένους ώστε οι επεμβάσεις να χαρακτηρίζονται από την μέγιστη ασφάλεια.  

Ο μειοδότης θα πραγματοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται, αφού 

πρώτα έρθει σε συνεννόηση με την εκάστοτε δομή. Οι δομές έχουν το δικαίωμα να μην 

πραγματοποιήσουν μια ή περισσότερες εργασίες, αν το κρίνουν αυτές απαραίτητο. 

Οι υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και μικροβιοκτονίας, σε όλες 

τις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού ξεκινούν από την ημερομηνία ανάθεσης και 

αφορούν όλο το έτος 2021. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΜΠΕΝΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ΦΑΞ/Ε-ΜΑΙL: 

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ.: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα CPV 
Τιμή 

Μονάδος  

Συνολική 
δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α.  

1 
Απεντόμωση wc - τουαλέτες, φρεάτια 
υπόγεια, 3 φορές / έτος η κάθε δομή (16) 

Υπηρεσία 16 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

  

2 
Μικροβιοκτονία - απολύμανση, 3 φορές / 
έτος η κάθε δομή (15) 

Υπηρεσία 15 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

  

3 
Οφιοαπώθηση, 1 φορά / έτος η κάθε δομή 
(12) 

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

  

4 

Μυοκτονία σε εσωτερικούς χώρους έως 5 
θέσεις ελέγχου τρωκτικών, στους 
υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς, 1 
φορά / έτος για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό 

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

  

5 
Μηχανικοί ζυγοί μυοκτονίας (κουζίνα), 1 
φορά / έτος, για κάθε βρεφονηπιακό 
σταθμό 

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

  

6 
Καταπολέμηση εστιών σφηγκών - 
μυρμηγκιών, 1 φορά / έτος για κάθε 
βρεφονηπιακό σταθμό (περιβάλλον χώρος)  

Υπηρεσία 12 
90920000-2 
Υπηρεσίες 

απολύμανσης 
εγκαταστάσεων 

  

 Σύνολο      

     ΦΠΑ 24%  

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 

 

 

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως: ………...………………………………………..……………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αναφερόμενες 

προδιαγραφές - αντικείμενο ανάθεσης.  

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 
 
 

 
 
 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
 

 

 

ΠΡΟΣ(1): Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail: 

 

 
 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………και ημερομηνίας  …………….. πρόσκληση.  
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  
  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
 
 
                                       Ημερομηνία: ……………………………..  

 
 

Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data 

Protection Regulation - GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 2018. 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, το οποίο 

εδρεύει στην Νέα Ιωνία Βόλου επί της οδού Σταδίου με Μανδηλαρά, Α.Φ.Μ.: 997708467 και Δ.Ο.Υ.: Νέας 

Ιωνίας Βόλου, που εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής καλούμενο «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»), υπό την ιδιότητα 

του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εφαρμόζει με συνέπεια και αυστηρότητα τον νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας 

μεταξύ άλλων μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.   

Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν: Στοιχεία Ταυτότητας και Επικοινωνίας 

(Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχυδρομική διεύθυνση, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό 

τηλέφωνο, Αριθμός Ταυτότητας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση), είναι αναγκαία στο 

πλαίσιο της εξυπηρέτησης του αιτήματος σας και προώθησης των συμφερόντων σας. Νόμιμες βάσεις 

επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, η 

εκτέλεση σύμβασης και η παρεχόμενη συγκατάθεση. Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται 

σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και 

στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους, σύμφωνα πάντα με τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι 

της οικονομικής προσφοράς με θέμα «Υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας, οφιοαπώθησης και 

μικροβιοκτονίας σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για το έτος 2021, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (Οδηγοί ορθής Υγιεινής  Πρακτικής  του ΕΦΕΤ, υπ. αριθμ. 515/21-12-2015 και  1η έκδοση, Ιούλιος 

2019)». 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα 

διαβιβάσει, ούτε θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή 

σας. 

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός ως προς 

τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα  έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα 

διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των 

δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της 

εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα 

υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τηλεφωνικό Κέντρο: 

+302106475600, Fax: +302106475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr), επικοινωνώντας με το 

«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» στην ακόλουθη διεύθυνση: promithies.doepap@gmail. com 

 

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τη χρήση 

και επεξεργασία τους από το «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» 

 

Βόλος, …/…/… 
                                  

 

 


