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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

                                        

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής  

ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο « Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης 

στις Σχολικές  μονάδες  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος» έως του ποσού  

600 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές να καταθέσετε κλειστό φάκελο 

με οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Στ. Καραγιώργη 2 -1ος όροφος)  από την 

Πέμπτη 25-4-2019  έως την Πέμπτη 2-5-2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Ο φάκελος θα αναγράφει, τα εξής :  

Προς  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής  

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

Για την Yπηρεσία με τίτλο :  «Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης στις  Σχολικές  

Μονάδες  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος» 

  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Φορολογική ενημερότητα.  

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

δ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.  

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)   

 

 



Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

  

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  

  

  

  

          ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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Εργασίες Απολύμανσης - Απεντόμωσης στις 

Σχολικές Μονάδες της Β/θμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Ηρακλείου Αττικής για την κάλυψη των 

αναγκών  

για ένα έτος. 

 

 

                                                              

 Αριθμός Μελέτης  

        4/2019 

 

1. Τεχνική Έκθεση. 

1.1. Αντικείµενο ανάθεσης. 
Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών της ετήσιας Απολύμανσης - 

Απεντόμωσης στα σχολεία της Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. Η 

εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 

118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Οι 

εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : α) Απεντόμωση (στους κοινόχρηστους 

χώρους, κλιμακοστάσια, αποθήκες, αίθουσες, παράθυρα και τουαλέτες), και β) Μυοκτονία 

(δόλωση όλων των υπαρχόντων δολωματικών σταθμών). 

Η ενδεικτική τιμή της δαπάνης έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 600,00 € (εξακοσίων ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% το οποίο είναι 116,13 €. Η Καθαρή του 

Αξία είναι 483,87 €. 

 

Σχολικές Μονάδες 

Ανάγκη για Υπηρεσίες Απολύμανσης-

Απεντόμωσης-Μυοκτονίας. 

    

1ο Γυμνάσιο Ναι 

3ο Γυμνάσιο Ναι 

4ο Γυμνάσιο Ναι 

5ο Γυμνάσιο Ναι 

6ο Γυμνάσιο Ναι 

1ο Λύκειο Ναι 

2ο Λύκειο Ναι 

3ο Λύκειο Ναι 

4ο Λύκειο Ναι 



2. Τεχνικές Προδιαγραφές Απολύμανσης-Απεντόμωσης. 
 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επισυνάψουν στην προσφορά τους έκθεση, στην 

οποία να αναφέρονται οι οικονομικές, και εμπορικές δυνατότητες  τους (απασχολούμενο  

προσωπικό, εξοπλισμός, κύκλοι υπηρεσιών κλπ.) ενώ θα πρέπει, να διαθέτουν 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 αλλά και να εφαρμόζουν 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001.  

 Επιθυμητό είναι να διαθέτουν και σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην 

εργασία OHSAS 18001 καθώς και τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. 

 Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτα. 

 Θα πρέπει, επίσης, να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών, του ενδιαφερόμενου, 

σε φορείς του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς φορείς, για την τελευταία τριετία (έτη 2014, 

2015 & 2016) στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, 

συνοδευόμενη υποχρεωτικά από κατάλληλες συστάσεις των αντίστοιχων φορέων για 

καλή συνεργασία ή και εκτέλεση των προσφερόμενων υπηρεσιών με τον προσφέρων 

οικονομικό φορέα. 

 Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση 

CE και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκτός αν το προϊόν εξαιρείται 

της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες Οδηγίες. Σε περίπτωση που 

χρησιμοποιούμενα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υλικά εξαιρούνται της παραπάνω 

υποχρέωσης αυτό θα επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα κατάλληλα έγγραφα τα οποία 

θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Τα πιστοποιητικά CE εκδίδονται ανάλογα με τα 

οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη απόδειξη 

ύπαρξης της σήμανσης CE αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς. Το πιστοποιητικό 

CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να 

αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό 

CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο 

έχει εκδοθεί. 

 Όταν και εάν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει 

να έχουν έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και ή το Γ.Χ.Κ. 

 Για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι λόγω αντικειμένου υπηρεσιών 

(π.χ. εταιρείες καθαρισμών) εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 68 του 

Ν3863/2010/Α115, της προσφοράς τους θα επισυνάπτονται το σύνολο των 

προβλεπόμενων στο άρθρο 68 του Ν3863/2010/Α115 όπως σήμερα ισχύει. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Eυθύνη του αναδόχου. 
 

 Πρώτον, η παραλαβή των υπηρεσιών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή 

παρουσία του αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του 

Ν.4412/2016, η οποία συντάσσει και το σχετικό πρωτόκολλο. Ο Δήμος 

Ηρακλείου Αττικής δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να λαμβάνει δείγμα εκ των 

χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων παρουσία του αναδόχου, το οποίο σφραγίζεται 

και στέλνεται στο Γενικό Χημείο για έλεγχο. 

 

 Δεύτερον, αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 

τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

 Τρίτον, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί 

η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής 

αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 

προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση. 

 

 Τέταρτον, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και 

στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 

την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 

αυτοδίκαια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

  Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

(χωρίς    

Φ.Π.Α.) 

 

Καθαρή 

Αξία 

 

Φ.Π.Α. 
Σύνολο με 

Φ.Π.Α. 

Εργασίες 

Απολύμανσης 

 

 

 

    

Εργασίες 

Απεντόμωσης 

 

 

 

 

    

Εργασίες 

Μυοκτονίας 

 

 

 

    

 

4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 1ο. 

Αντικείμενο εργασίας.  

Οι εργασίες αφορούν την απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών Απολύμανσης-Απεντόμωσης-

Μυοκτονίας στα σχολεία της Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής. 

  Άρθρο 2ο. 

Διενέργεια & εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Η διενέργεια και η εκτέλεση των υπηρεσιών υπάγεται στις διατάξεις των: 

 

 Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις». 

 

 Ν.3463/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

 Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) 

«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 

 

 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτη». 

 

 Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 



 

 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 24/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 

 

 Της παρ. Ζ §Ζ5.3 του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013». 

 

 Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 

 

 Ν.4497/2017 - Άρθρο 107 – «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

 

 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

 Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση 

σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

 

 Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών: 

 Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση στην 

οικονομικότερη προσφορά, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος και συλλογής 

προσφορών.  

 

 Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει 

του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του 

Ν.4412/2016, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής. 

 

 Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος για το σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση ισότιμων 

προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 

 Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και 

χρόνο, εντός είκοσι ημερών, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την 

κοινοποίηση έγγραφης ειδικής πρόσκλησης με την οποία του κοινοποιείται και η 

απόφαση ανάθεσης. 

 

 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική 

πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν. 

 

 

 



 

Άρθρο 4ο. 

 
Συμβατικά στοιχεία: 
 

 Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 Ενδεικτικός Προϋπολογισµός. 
 Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 Άρθρο 5ο. 

 

Δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 

2 του Ν.4412/2016. 

Πρώτον - Για την ανάθεση των υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, κατά τα οριζόμενα στις 

διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, θα απαιτηθούν: 
 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 

Δεύτερον - Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και επικουρική ασφάλιση. 

 

Τρίτον - Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία 

δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης και ότι: 

 

 Σε περίπτωση πρόσκλησης σε έναν οικονομικό φορέα τα δικαιολογητικά θα 

πρέπει να υποβληθούν με την προσφορά του. 

 Σε περίπτωση πρόσκλησης σε περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλλουν με την 

προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση ότι: 

 

α) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016, και 

 

β) θα υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ως απόδειξη μη συνδρομής των λόγων του 

άρθρου 73 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016. 

 

Τέταρτον - Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μόνο από αυτόν που επιλεχθεί/χθούν να 

του/τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

Πέμπτον - Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται σε μία ενιαία 

δήλωση. Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση 

θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και 

συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος. 



 

Άρθρο 6ο. 

 

Αξιολόγηση προσφορών: 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση των εργασιών 

θα γίνει από τριµελή επιτροπή. 

 

Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να µεταβληθούν  σύμφωνα µε τις ανάγκες 

των Σχολικών Μονάδων Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηράκλειου Αττικής µέχρι το 

όριο του προϋπολογισμού, και ο ανάδοχος οφείλει να το δεχτεί µε τους ίδιους όρους και 

στην ίδια τιµή. 

Άρθρο 7ο. 

 

Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις. 

 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά 

την ημέρα διενέργειας της ανάθεσης εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαραίνει το Δήμο Ηρακλείου 

Αττικής. 

Άρθρο 8ο. 

 

Εξοφλητικός λογαριασμός. 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η 

τιμή της προσφοράς θα είναι σε ευρώ (€) και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' 

όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την περίπτωση α’, παρ. 2, του άρθρου 

200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, μετά 

την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 

πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε 

εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, παρ. Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως 

τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

   Άρθρο 9ο. 

 

Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση – Κυρώσεις. 

 

 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή.  



 

 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 

η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016 κατά 

περίπτωση για εκπρόθεσμη παράδοση. 

 

 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 

έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 10ο. 

 

Τρόπος πληρωµής : 

 

 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 

εκτέλεση των εργασιών µετά την υποβολή των σχετικών τιµολογίων και µε τη 

νόµιµη διαδικασία. 

 

 Το ποσό της δαπάνης είναι αυτό που θα προκύψει µετά την αποσφράγιση των 

προσφορών και την επιλογή του αναδόχου. Σε περίπτωση µη καλής εκτέλεσης 

µέρους των εργασιών, το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ηρακλείου Αττικής» έχει τη δυνατότητα να µην καταβάλλει το ανάλογο 

ποσόν που αντιστοιχεί σε αυτές τις εργασίες. 

 

 Η δαπάνη θα επιβαρύνει την Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Ηρακλείου Αττικής. 

 

Άρθρο 11ο. 

 

Διάρκεια σύμβασης και χρόνος παράδοσης. 

 

 Η σύµβαση θα υπογραφεί αµέσως µετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής 
ορίζεται για ένα έτος. 
 

 Οι υπηρεσίες Απολύμανσης (απεντόμωσης) και Μυοκτονίας θα ολοκληρωθούν έως 
το πέρας της Σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Οικονομική προσφορά. 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 

(χωρίς    

Φ.Π.Α.) 

Εργασίες 

Απολύμανσης 

  

Εργασίες 

Απεντόμωσης 

  

Εργασίες   

Μυοκτονίας 

  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

         Ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας                           Ο Εκπρόσωπος. 

         Σχολικής Επιτροπής. 

 

 


