
 

Καβάλα 23/05/2016 

 

Αριθ. Πρωτ.1156 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  

(Τ.Ε.Ι.)  Α.Μ.Θ.  

  

Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού  

ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προ-

μηθειών & Περιουσίας 

 

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  

                                 654 04 ΚΑΒΑΛΑ  

                                 Τ.Θ. 1194  

Πληροφορίες: Χρυσοχόου Κωνσταντίνος  

ΤΗΛ: 2510462135  

e-mail: supply@teikav.edu.gr  

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Πρόχειρου διαγωνισμού «Για τις εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυο-

κτονίας, στους χώρους των Φοιτητικών Εστιών και στα υπόλοιπα κτίρια του 

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ στην Καβάλα CPV: 90920000-2» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 

μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων «8.000,00» €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

και λοιπόν κρατήσεων, σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ με κωδικό 02.001.0419 και τίτ-

λο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». 

 

 Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 “Περί κώδικα Δημοσίου Λογιστικού” 

2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 “Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ” 

3. Το Ν. 2286/95 “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” 

4. Του Π.Δ. 118/2007 περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 

5. Το Ν. 1404/83 “Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το με α.α 1106/18-05-2016 Υπηρεσιακό σημείωμα του κ. Κασαστογιάννη Άγ-

γελου με ΑΔΑΜ: 14REQ004405469 2016-05-18. 

7. Την Πράξη της Συγκλήτου του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. με αριθμό 12/19-05-2016 (θ. 

03οΕΗΔ) ΑΔΑ: ΨΞ6Φ4691Ο8-ΟΚ5 για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 

που αφορά τις εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας, 

στους χώρους των Φοιτητικών Εστιών και στα υπόλοιπα κτίρια του 

Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ στην Καβάλα CPV: 90920000-2.  

8. Την με α/α 193 13/04/2016 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ΑΔΑ: 

6ΩΜ54691Ο8-Τ23. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. που αφορά τις «εργασίες απο-

λύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας, στους χώρους των Φοιτητικών Εστιών 

και στα υπόλοιπα κτίρια του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ στην Καβάλα CPV: 90920000-2» προ-

ϋπολογισμού δαπάνης μέχρι του ποσού των οκτώ χιλιάδων «8.000,00» €, συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ και λοιπόν κρατήσεων, σε βάρος του αντίστοιχου ΚΑΕ με 

κωδικό 02.001.0419 και τίτλο «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΕΣ». 

 

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. 

 Δικαίωμα συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς έχουν όσοι νόμιμα α-

σκούν την ανωτέρω δραστηριότητα. 

 Μειοδότης θα θεωρηθεί αυτός που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή. 

 Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 

 Να αναφέρεται ρητά ότι οι προσφορές ισχύουν έως τις 31-12-2016. 
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 Η πρώτη εφαρμογή πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31-10-2016 και οι επα-

ναληπτικές εφαρμογές μέχρι την 31-12-2016. 

 Απαιτείται επίσκεψη των ενδιαφερομένων στους χώρους που θα γίνουν οι  

εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ στην 

Καβάλα κατόπιν συνεννόησης στο 2510462182. 

 Ο ανάδοχος μετά το τέλος των εργασιών - εφαρμογής, θα εκδίδει υπογε-

γραμμένο και σφραγισμένο πιστοποιητικό απολύμανσης- μυοκτονίας - απε-

ντόμωσης των εγκαταστάσεων, που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία την οποία 

έχει εκτελέσει, ανά εφαρμογή, τις δραστικές ουσίες που έχει χρησιμοποιήσει 

καθώς και τα αντίδοτά τους. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και να είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης 

των εργασιών, 

β) Αντίγραφο πιστοποίησης ISO 9001:2000 από την κατασκευάστρια εταιρεία 

σχετικά με τους δολωματικούς σταθμούς, 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν τα εξής: 

• Η προσφορά ισχύει έως τις 31-12-2016. 

• Το αντίγραφο άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών και το αντί-

γραφο πιστοποίησης ISO 9001:2000 είναι γνήσια φωτοαντίγραφα εκ του 

πρωτοτύπου που κατέχουν. 

• Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν έγκριση από το Υ-

πουργείο Γεωργίας ως «προϊόντα δημόσιας υγείας», θα είναι κατάλληλα 

για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους και ακίνδυνα για 

τους ανθρώπους. 

• Η εφαρμογή των σκευασμάτων δεν θα προκαλέσει καμία φθορά ή ζημιά σε 

έπιπλα, μηχανήματα κι εγκαταστάσεις. 
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Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

2. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς αφού το συμπληρώσουν, υπο-

γράψουν και σφραγίσουν. 

Να τα παραδώσουν σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει:  

Α) Τον τίτλο του διαγωνισμού. 

Β) τα στοιχεία της επιχείρησης τους. 

Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου μέχρι τις 10/06/2016 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 14.30 μμ.  

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 

την 14/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ, όπου μπορούν να παρευρίσκο-

νται οι ενδιαφερόμενοι. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α' 

 

Όροι για τις εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης- μυοκτονίας στο κτι-

ριακό συγκρότημα Καβάλας του ΤΕΙ ΑΜΘ 

 

1. Απεντόμωση και απολύμανση στους χώρους των φοιτητικών εστιών, συνολι-

κής επιφάνειας 10.000τ.μ. (κτίρια ΦΕ1-ΦΕ2-ΦΕ3) 

Ψεκασμός με εκνεφωτή χαμηλής πίεσης, με σκευάσματα άοσμα και άχρωμα, 

ασφαλή  για τον άνθρωπο και τα ζώα,  που καταπολεμούν ιούς, μικρόβια, βαδί-

ζοντα και ιπτάμενα έντομα. 

2. Απεντόμωση στα υπόλοιπα τα κτίρια του κτιριακού συγκροτήματος Καβάλας, 

συνολικής επιφάνειας 30.000τ.μ. 

Συνδυασμός, ψεκασμού με εκνεφωτή χαμηλής πίεσης, χρήσης εντομοκτόνων Jel 

και καπνού όπου κρίνετε αποτελεσματικό, με χρήση σκευασμάτων που είναι κα-

τάλληλα για κατοικημένους χώρους, ασφαλή για τον άνθρωπο και τα ζώα και κα-

ταπολεμούν ιπτάμενα και βαδίζοντα έντομα.  

3. Επαναληπτικές απεντομώσεις σε συνολική επιφάνεια 2.000τ.μ. με έμφαση σε 

σημεία αποχετευτικών φρεατίων και διέλευσης αποχετευτικών αγωγών.  

Με εφαρμογή σκευασμάτων αποτελεσματικών στην καταπολέμηση ιπτάμενων 

και βαδιστικών εντόμων, ακίνδυνων στον άνθρωπο και  τα ζώα. 

4. Εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτε-

ρικούς χώρους του κτιριακού συγκροτήματος Καβάλας. 

Έλεγχος, και ανανέωση δολωμάτων στους 90 υπάρχοντες δολωματικούς σταθ-

μούς, και τοποθέτηση 20 νέων σταθμών σε νέα σημεία. 

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υψηλής ελκυστικότητας, θα 

καταπολεμούν ποντικούς και αρουραίους, και θα μουμιοποιούν τα θανόντα τρω-

κτικά. 

Οι σταθμοί ασφαλείας, θα είναι πολλών χρήσεων και σύμφωνα με την οδηγία 

43/93 της ΕΕ. 
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 Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω εργασιών θα εφαρμοσθούν οι από 

το νόμο προβλεπόμενες διατάξεις, και υπό την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο αρμόδιου επιστήμονα. 

 Ν.721/(ΦΕΚ298/Α1977)(Περί ελέγχου και εγκρίσεως κυκλοφορίας γεωργι-

κών φαρμάκων) και ειδικότερα εκείνες που καθορίζονται με άρθρα 2 παρ. 

1,14 παρ., στ.29 και 30 

 Το άρθρο 4 Β.Δ 374/67 (ΦΕΚ 114/Α/1967) που καθορίζει το ανώτατο όριο 

της τιμής οξείας τοξικότητας των σκευασμάτων που επιτρέπεται να χρησι-

μοποιούνται σε χώρους αυτούς. 

 Την με αριθ.183897/1-10-1985Απόφαση του κ. Υπουργού Γεωργίας (Για 

την καταπολέμηση εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους). 

 Τα μέτρα προστασίας των ενοίκων, περιοίκων και των ζώων που ζουν 

στους χώρους που γίνεται η επέμβαση ή που λόγω προσέγγισης σ΄ αυ-

τούς μπορούν να εκτεθούν σε κίνδυνο, συνεπάγεται την ανάκληση της α-

δείας και την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, που προ-

βλέπονται από διατάξεις του Ν.721/77. όπως προστέθηκαν και τροποποι-

ήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν.2538/1997(ΦΕΚ242/Α/1-12-1997. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β' 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

1. Αποδέχομαι τους όρους και τις προδιαγραφές που αφορούν τον πρόχειρο 

διαγωνισμό που αφορά τις «εργασίες απολύμανσης - απεντόμωσης - μυ-

οκτονίας, στους χώρους των Φοιτητικών Εστιών και στα υπόλοιπα κτίρια 

του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ στην Καβάλα CPV: 90920000-2. 

2. Η αξία των εργασιών που θα προσφέρω θα είναι «                                    » 

χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

 

 

Καβάλα     …… / …… / 2016 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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