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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Φ.Μ. : 997708467 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) 
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ 

 

 

 

Βόλος: 02/07/2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 9147/ΔΕ1833 

 

Ταχ. Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Fax 
email 

: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
: 38446 
: 24210 - 40740 
: 24210 - 43963 
: ekpaideusi@doepap.gr 

Δαπάνη: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, 

μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλες τις δομές 

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός 

έτους. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 1.723,60 ευρώ                               

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 1.390,00 ευρώ 

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 1.723,60 ευρώ     

ΚΑΕ: 15-6261.200 (Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίων ακινήτων του Δήμου)                                    
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Πληροφορίες Δαπάνης 
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Πρότυπο Προσφοράς  
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Δαπάνη: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλες τις 

δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός έτους. 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

ανακοινώνει ότι θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και 

απολύμανσης σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός έτους, 

µε τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006( ∆.Κ.Κ.)  

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται. 

Η πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και 

απολύμανσης σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Προσφορές γίνονται 

δεκτές από τις 03/07/2019, ημέρα Τετάρτη, έως τις 05/07/2019, ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 12:00 µ.µ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου µε την ένδειξη «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, 

μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 

διάρκειας ενός έτους», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740.  

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 
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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. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Παροχή υπηρεσιών 

απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλες τις δομές της Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός έτους» ανέρχεται στο ποσό των 1.723,60 ευρώ µε το 

Φ.Π.Α. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό 

φάκελο, στην Υπηρεσία.  

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα 

απορρίπτεται.  

4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.  

5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα 

κρίνεται ως απαράδεκτη.  

6. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). 

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει µε απόφαση Προέδρου βάσει των 

διατάξεων του N.4412/2016 και του Ν.4441/2016. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από: 

Α/Α Χρηματοδοτήσεις 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  

2 Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα  
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3 Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων  

4 Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ  

5 Τακτικός Προϋπολογισμός Χ 
 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση  

Α/Α Είδος Δαπάνης - Σύμβασης  
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Έργου  

2 Μελέτης  

3 Προμήθειας  

4 Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας  

5 Υπηρεσίας Χ 

 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης  είναι: 

Α/Α Κριτήριο κατακύρωσης 
Επιλέγεται 
το κριτήριο 

με Χ 

1 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

2 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής  
Χ 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι 

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :   

Α/Α Διαδικασία Επιλογής  Αναδόχου 
Επιλέγεται το 
κριτήριο με Χ 

1 Ανοιχτή Χ 

2 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση  

3 Ανταγωνιστικός Διάλογος  

4 Κλειστή  

5 Συνοπτικός διαγωνισμός  

6 Σύμπραξη καινοτομίας  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ 

Δαπάνη: Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλες τις 

δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός έτους. 

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 

Ποσ/τα CPV 

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

Υπηρεσία 12 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 

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

Υπηρεσία 12 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 
 

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

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

φρεάτια, υπόγεια, τουαλέτες, αποχετεύσεις και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο. 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. 

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 σκευασμάτων (ΕΦΕΤ οδηγός ορθής 

υγιεινής πρακτικής 15.12.2015 για την ολοκληρωμένη διαχείριση προστασίας από 

ζωικούς εχθρούς & έντομα) και θα γίνεται τοποθέτηση κολλωδών επιφανειών 

σύλληψης τρωκτικών σε μηχανικούς ζυγούς. Οι θέσεις μυοκτονίας θα πρέπει να 

αριθμούνται, να φέρουν την κατάλληλη σήμανση (δραστική, αντίδοτο, τηλέφωνο 

κέντρου δηλητηριάσεων), και να απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα του χώρου το 

οποίο θα περιέχεται στο φάκελο απεντόμωσης - μυοκτονίας. 

Δολωματικοί Σταθμοί: Προς αντικατάσταση φθαρμένων α) για εσωτερικούς χώρους: 

οι μεγάλου τύπου (ΒΕΤΑ) από PVC, με κλειδί, με ανοξείδωτο άξονα και πλήρης 
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δόλωση, β) για τους ανοικτούς και ημιυπαίθριους χώρους: οι κυλινδρικού τύπου 

(τούνελ) από PVC (αν δεν έχουν πρόσβαση παιδιά), με κλειδί ασφαλείας. Σε 

ημιυπαίθριους χώρους ή εσωτερικούς που δέχονται επισκέψεις παιδιών και είναι 

αναγκαία η μυοκτονία, η δόλωση θα γίνεται σε δολωματικούς σταθμούς με δύο 

θέσεις κλειδώματος (τύπου ΒΕΤΑ) και προσδεμένα σε αυτά τα δολώματα, και γ) για 

φρεάτια ομβρίων: προσδεμένοι κύβοι μυοκτονίας. 

Καταπολέμηση εστιών σφηγκών: Η καταπολέμηση σφηγκών θα αντιμετωπίζονται ως 

εφαρμογές έκτακτες και οι χώροι επέμβασης θα εστιάζονται ειδικά για κάθε κτίριο, 

κατόπιν επισκέψεως του υπεύθυνου επιστήμονα. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ελεύθερων δολωμάτων πλην της ειδικής 

εφαρμογής τους στα φρεάτια (και εκεί θα είναι προσδεμένα) όπως τεχνικά 

περιγράφονται στην παρούσα.  

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 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.  
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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, και 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.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί στην 

Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης σε όλες τις δομές της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διάρκειας ενός έτους. Ο ενδεικτικός οικονομικός 

προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (υπηρεσία), ανέρχεται στο ποσό των 1.723,60 

ευρώ µε το Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή 



Σ ε λ ί δ α  | 9 

 

 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου                                                                                  Ver. 1.1 

 

του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει µε την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος 

πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Περιγραφή Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσ/τα CPV Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

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

Υπηρεσία 16 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 

28,00 448,00 

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

Υπηρεσία 15 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 

22,00 330,00 

3 Οφιοαπώθηση, 1 φορά / έτος η κάθε δομή (12) Υπηρεσία 12 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 

16,00 192,00 

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 

16,00 192,00 

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

Υπηρεσία 12 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 

10,00 120,00 

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

Υπηρεσία 12 
90920000-2 

Υπηρεσίες 
απολύμανσης 

εγκαταστάσεων 

9,00 108,00 

 Σύνολο      1.390,00 

     ΦΠΑ 24% 333,60 

     
Σύνολο με 
Φ.Π.Α. 

1.723,60 

 

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 και απολύμανσης σε όλες τις δομές 

της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ξεκινούν από την ημερομηνία ανάθεσης και έχουν 

ετήσια διάρκεια. 
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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 

Ποσ/τα CPV Τιμή 
Μονάδος 

Συνολική 
Δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

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, 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. : ………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή. 

Ο Προσφέρων 

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 


