
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ως προς τους δικαιούμενους συμμετοχής 
(σελ.1)  
               Σέρρες 07-11-2017 
     Ο Ασκών καθήκοντα Πρύτανη 
 
 
          Μωϋσιάδης Αναστάσιος 
                    Καθηγητής 

 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Πληροφορίες : Α. Ευαγγελίδης 
Τηλέφωνο     : 23210 49109 
FAX                  : 23210 46556       Σέρρες,   06-11-2017 
Email               : prom@teicm.gr      Α.Π.:           ..3809... 
                                  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

1) Το αίτημα παροχής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ.: 3536/19-10-2017, με ΑΔΑΜ: 
17REQ002117411/2017-10-19 και 

2) Την αριθμ. πρωτ. 319/3551/23-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΧ7Η469143-7Ω1, ΑΔΑΜ:17REQ002134619/2017-
10-24) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των 
εξόδων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017,του ΚΑΕ 04.0419. 

3) Την αριθμ. πρωτ. 3552/23-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΒΕ0469143-251, ΑΔΑΜ:17REQ002134619/2017-10-24) 
απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των 
εξόδων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2018,του ΚΑΕ 04.0419. 

4) Την αριθμ. πρωτ. 3553/23-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΞΟ469143-Υ9Ω, ΑΔΑΜ: 17REQ002134619/2017-10-
24) απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
των εξόδων του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019,του ΚΑΕ 04.0419. 

5) Την με Την αριθμ.  447/40/26-10-2017 απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΑΔΑ:ΩΝ64469143-9Θ7) με θέμα την έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες 
απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης στις νέες εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στην πόλη του Κιλκίς» για δύο (2) έτη. 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά, για την εκτέλεση  παροχή 
υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 5.778,40€  (καθαρό ποσό 4.660,00€ + ΦΠΑ 24%). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού με κωδικό Κ.Α.Ε. 
04.0419.  

H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία 
υπογραφής της . 
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Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι -
Τεχνική Έκθεση & Παράρτημα ΙΙ Τεχνική Περιγραφή», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης.   

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 
άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο,  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ   της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και 
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Κατά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η πληρωμή θα γίνεται ανά τρίμηνο. 
Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται, όλες τις εργάσιμες ημέρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από 08.00 πμ 
έως 15.00 μμ, στο τηλέφωνο 23210 49104 κα Ζαχαρούδη Αθηνά (email: zaxaroudi@teicm.gr). 
Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, 
Σέρρες), μέχρι και την  13-11-2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00πμ. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»   

(Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο,  

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  
Για την «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    13-11-2017 ώρα 11:00π.μ.  

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για συμμετοχή σε διαγωνισμό 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική αρχή  του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι  εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4412/20016. 
Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεως εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  

 Αντίγραφο άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους 
εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής σε οικείο Επιμελητήριο  

 Αντίγραφο αδειών από το Υπουργείο Γεωργίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν  

 Επικαιροποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008.  
Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
Ο Ασκών καθήκοντα Πρύτανη 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εσωτ. Διανομή: 
 psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Χρήστος Κουλόγιαννης ckoulo@teicm.gr,  τηλ: 23210 49222 

 Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Τεχνική Έκθεση παροχής υπηρεσίας  

¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ¨» 

Η παρούσα αφορά στις υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και 
οφιοαπώθησης, των χώρων των εγκαταστάσεων στα νέα κτίρια του Τμήματος Σχεδιασμού 
και Τεχνολογίας Ένδυσης του Ιδρύματος, στην πόλη του Κιλκίς. 

Οι νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος αποτελούνται από 3 κτίρια, ως εξής 
Κτίριο Ι    – Κτίριο γραφείων προσωπικού και γραμματειών, εμβαδού  1.555,07τ.μ., 

με  περίμετρο 127,00μ. 
Κτίριο ΙΙ   -  Κτίριο αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων, εμβαδού  4.011,83τ.μ., 

με  περίμετρο 215,50μ. 
Κτίριο ΙΙΙ  -  Κτίριο Εστιατόριου, εμβαδού 395,65τ.μ., με  περίμετρο 80,20μ. 
Η οφιοαπώθηση θα εφαρμοσθεί σε μια έκταση περιμέτρου 800,00μ. που καλύπτει 

το σύνολο της  χρησιμοποιούμενης αύλειας έκτασης. 
Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης 

(απεντόμωση και μυοκτονίας) των ως άνω περιγραφόμενων χώρων σε εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις που διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. 

Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

Η χρονική διάρκεια των ως άνω υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης σε 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες, με χρέωση των αντίστοιχων 
κωδικών των επόμενων οικονομικών ετών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 
 

«Τεχνική Περιγραφή παροχής υπηρεσίας  

¨ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ¨» 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για την 
προφύλαξη και καταπολέμηση εμφάνισης εντόμων, τρωκτικών, φιδιών και εστιών 
απολύμανσης των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας στην πόλη του 
Κιλκίς. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Με την ανάθεση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα 
πραγματοποιήσει επιθεώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων, θα καταγράψει την 
υφιστάμενη κατάσταση και θα εκτιμήσει τα προβλήματα με σκοπό να εκπονήσει 
στρατηγική αντιμετώπισής τους.  

2. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τοποθέτηση, παρακολούθηση και αλλαγή δολωμάτων 
ανά 3μηνο, ψεκασμούς εσωτερικά και εξωτερικά όπου χρειάζεται. Η εκτέλεση των 
εργασιών σε κάθε χώρο, θα γίνεται μέρες και ώρες ώστε να μην δημιουργούνται 
προβλήματα στις δραστηριότητες του Τμήματος  Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ένδυσης του Τ.Ε.Ι. στο Κιλκίς, κατόπιν συνεννόησης και μετά από προφορική ή 
έγγραφη ειδοποίηση από το Τμήμα 

3. Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής εργασιών για κάθε κτίριο θα χορηγούνται από τον 
ανάδοχο υλοποίησης τα ανάλογα ημερολόγια (πιστοποιητικά εφαρμογών 
απεντόμωσης – μυοκτονίας, έκθεση πειραγμένων) κατάλληλα υπογεγραμμένα καθώς 
και κατόψεις των χώρων όπου θα αποτυπώνονται αριθμημένες οι θέσεις των 
σταθμών μυοκτονίας. 

Αναλυτική περιγραφή εργασιών 
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
Οι εργασίες μυοκτονίας αφορούν στη μείωση και τον έλεγχο του αριθμού των 

τρωκτικών, με στόχο τη διατήρηση της υγιεινής και τη προστασία των πολιτών καθώς τα 
τρωκτικά είναι φορείς ασθενειών που μεταδίδονται στον άνθρωπο.  

Στις νέες εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κεντρ. Μακεδονίας στο Κιλκίς, δεν υπάρχουν 
δολωματικοί σταθμοί. Όπου κριθεί απαραίτητο, στην πρώτη εφαρμογή, θα γίνει 
τοποθέτηση νέων δολωματικών σταθμών, κλειστού τύπου, με ανοιγόμενο κάλυμμα, 
ασφαλές κλείδωμα με χρήση κλειδιού και δυνατότητα στερέωσης είτε στο έδαφος είτε σε 
τοίχο. 

Κατά την μυοκτονία, θα χρησιμοποιηθούν ετοιμόχρηστα αντιπηκτικά σκευάσματα 
στη μορφή δολωματικών κέρινων κύβων με τρύπα, λόγω της ανθεκτικότητας υς στο υγρό 
περιβάλλον (φρεάτια, υπόνομοι, ακάλυπτοι χώροι κ.λ.π.). Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα 
έχουν βραδεία αθροιστική δράση, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται διστακτικότητα, να 



μην είναι αναγκαία η προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή αντίδοτου 
(βιταμίνη Κ1) και τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους. 

Οι δραστικές αυτές ουσίες να φέρουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της 
Ε.Ε. και να συνοδεύονται από τα δελτία ασφάλειας των προϊόντων της παρασκευάστριας 
εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Τα δολώματα θα τοποθετηθούν μέσα σε δολωματικούς 
σταθμούς, όπου αφενός τα τρωκτικά αισθάνονται ασφάλεια για να τραφούν αφετέρου για 
να προστατευθούν τα δολώματα από τυχαία επαφή, τις συνθήκες και τα ζώα. 

Σε κάθε επιθεώρηση και αντικατάσταση των δολωμάτων, θα γίνεται καταγραφή 
κατά θέση των δολωμάτων που καταναλώθηκαν.  

Ελάχιστος αριθμός εφαρμογών: τέσσερις, μία ανά τρίμηνο. Ο ανάδοχος με 
επαναλαμβανόμενες εφαρμογές έχει την υποχρέωση να εκμηδενίσει την παρουσία 
τρωκτικών στους χώρους του Τ.Ε.Ι., χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

Οι εργασίες απεντόμωσης στοχεύουν να μειώσουν το πληθυσμό των επιβλαβών 
εντόμων υγειονομικής σημασίας (κατσαρίδας, αράχνης, ψύλλων, κοριών και άλλων) στα 
σημεία που αποτελούν σημαντικές εστίες μόλυνσης, όπου βρίσκονται, προκαλώντας 
όχληση και απειλή για την δημόσια υγεία. 

Οι δραστικές ουσίες θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελληνική αγορά, να κυκλοφορούν σε χώρες της Ε.Ε.,  να 
συνοδεύονται από τα δελτία ασφάλειας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας 
στην Ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να ανήκουν στη κατηγορία των πυρεθρινοειδών ή των 
καρβαμιδικών.  

Ψεκασμός μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Ο ψεκασμός γίνεται από 
απόσταση 20-30 εκατοστά από τις επιφάνειες μέχρι αυτές να διαβραχούν καλά χωρίς 
όμως να στάζουν σταγόνες. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του 
φαρμάκου. 
Στους χώρους που θα πρέπει να γίνει απεντόμωση, ο ψεκασμός θα αρχίσει από τα 
υπόγεια, τα λεβητοστάσια, τα κυλικεία, τις τουαλέτες κ.λ.π.. Θα ανοιχθούν και θα 
ψεκασθούν όλα τα φρεάτια λυμάτων, τα οποία θα υποδειχτούν από την Τεχνική Υπηρεσία, 
καθώς και όποιος άλλος κλειστός χώρος μπορεί να αποτελεί εστία εντόμων θα γίνει 
ψεκασμός υψηλής πίεσης. 

Ελάχιστος αριθμός εφαρμογών: τέσσερις, μία ανά τρίμηνο. Ο ανάδοχος με 
επαναλαμβανόμενες εφαρμογές, έχει την υποχρέωση να εκμηδενίσει την παρουσία 
εντόμων στους χώρους του ΤΕΙ, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Γενικά για την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής 
χρήσεως π.χ τουαλέτες, αποδυτήρια, κρίνεται απαραίτητη η χρήση απολυμαντικών 
μικροβιοκτόνων σκευασμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η απολύμανση στους ανωτέρω χώρους θα πραγματοποιείται παράλληλα με την 
εφαρμογή απεντόμωσης-μυοκτονίας. 

Με το πέρας της απολύμανσης θα προσκομίζεται βεβαίωση απολύμανσης στο 
οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία, ο χώρος εφαρμογής μέθοδος εφαρμογής είδος του 
σκευάσματος και η δόση αυτού.  



 
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ 

Για τα ερπετά δημιουργούνται ζώνες απώθησης περιμετρικά των εγκαταστάσεων. 
Η εφαρμογή θα πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. 

Όλα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον 
Ε.Ο.Φ..  

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλο και ικανό προσωπικό, για την άρτια 
και σύντομη εκτέλεση των εργασιών. 

Μετά το τέλος κάθε εφαρμογής των εργασιών, για κάθε κτίριο θα χορηγούνται από 
τον ανάδοχο τα ανάλογα πιστοποιητικά Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας και γενικής 
απολύμανσης, υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο υπεύθυνο επιστήμονα. Εκτός από τις 
παραπάνω προγραμματισμένες εργασίες και εφ’ ό σον παρουσιαστούν έντομα, τρωκτικά, 
κ.λπ. σε σημεία των χώρων που θα έχουν γίνει ήδη εργασίες, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να επαναλάβει τις εργασίες, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
για το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά δύο (2) από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των παραπάνω ανέρχεται στο 
ποσό των 5.778,40€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. (24%). 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και 
Τροφίμων, να είναι εγγεγραμμένος σε οικείο επιμελητήριο, να διαθέτει Πιστοποιητικό 
Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και να προσκομίσει αντίγραφα των αδειών από το 
Υπουργείο Γεωργίας των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ  
 

Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 

Ο υπογεγραμμένος ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους 

όρους της αριθμ. 3809/06-11-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας για την παροχή υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 

ΚΙΛΚΙΣ» για δύο (2) έτη και προσφέρω την παρακάτω τιμή των :………………..………………   

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

(ολογράφως) χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή   ……………………,…………€ (αριθμητικώς). 

 

 

Ημερομηνία- Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα - Υπογραφή 

 


