
                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Ηράκλειο Αττ: 19-4-2019 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Αρ.Πρωτ: 316  

ΤΗΛ: 2132000105-221  

a.sx.epitropi@iraklio.gr 

Ταχ. Δ/νση: Στ. Καραγιώργη 2     

  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

                                        

 Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής  

ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας για τις εργασίες 

Απολύμανσης – Απεντόμωσης  σε (26) Σχολικές  μονάδες  της  Πρωτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης  για  ένα έτος» έως του ποσού  1.500,00 € συμεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές να καταθέσετε κλειστό 

φάκελο με οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Στ. Καραγιώργη 2 -1ος 

όροφος)  από την Παρασκευή 19/04/2019   έως την Δευτέρα  22/04/2019  και ώρα 10:00 

π.μ  . 

 

Ο φάκελος θα αναγράφει, τα εξής :  

Προς  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής  

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

Για την Yπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσίας για τις εργασίες Απολύμανσης – 

Απεντόμωσης  σε (26) Σχολικές  μονάδες  της  Πρωτοβάθμιας  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).  

  

  

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  

  

  

  

    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ  
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«ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ Σε (26) ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» έως του 

ποσού  1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α 

 

                                                              

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

  

Η υπηρεσία αφορά την αναγκαιότητα σε εργασίες απολύμανσης – απεντόμωσης σε (26) 

σχολικές μονάδες για ένα έτος. 

 

Η ενδεικτική τιμή της δαπάνης έχει προϋπολογιστεί έως του ποσού των 1.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει Απεντόμωση- 

Μυοκτονία στις είκοσι έξι (26) Σχολικές  Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα έχει 

την αποκλειστική ευθύνη - επέμβαση, όποτε χρειαστεί για ένα έτος. 

Τα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα και να έχουν άδεια κυκλοφορίας από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εταιρία, επίσης, οφείλει να αναφέρει τα 

σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει και να προσκομίσει την έγκριση των σκευασμάτων, τα 

Δελτία Ασφαλείας (MSDS) αυτών καθώς και την έναρξη άσκησης επαγγέλματος 

Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών, σύμφωνα με τον νόμο 3919/2011. 

Οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι: 

α) Aπεντόμωση στους κοινόχρηστους χώρους, κλιμακοστάσια, αποθήκες, αίθουσες, 

παράθυρα και τουαλέτες. Στις κουζίνες των Νηπιαγωγείων η απεντόμωση θα γίνει με χρήση 

gel. β) Μυοκτονία (Δόλωση όλων των υπαρχόντων δολωματικών σταθμών). 

  

Ο προϋπολογισμός δαπάνης για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
                                   

                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  

  

  

  

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ  

  


