
 
  

 

 

    Ιωάννινα: 21/10/2019 
                    Αρ. πρωτ.: 1878 

  ΜΕΛΕΣΗ 
 

ΣΙΣΛΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ  
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 1400,00€ καθαρή αξία, και 1736,00€ ςυν Φ.Π.Α. 24% € 
                                                                 

Σου Κ.Α. 64.01 «Αμοιβζσ Σρίτων» για το ζτοσ 2019 

 
I. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

II. ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
III. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

 
                                                           
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν παροχι  «Τπηρεςιϊν Απεντόμωςησ-Μυοκτονίασ», για τθ «Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων» ςτα Ιωάννινα. Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που 

επικρατοφν(γεωγραφικι κζςθ) προτείνονται εφαρμογζσ τζςςερισ(4) εφαρμογζσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και όχι πζραν τθσ 30/06/2020. 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςε 1736,00€, ςυμπεριλαμβανόμενου του 

ΦΡΑ 24% και θ ςχετικι πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον προχπολογιςμό του «Διεκνζσ Κζντρο 

για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», Κ.Α. 64.01 «Αμοιβζσ Σρίτων» 

 
I. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1. Η παροχι των υπθρεςιϊν διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

2. Στθν αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςυμπεριλαμβάνονται κάκε φφςθσ ζξοδα, δαπάνεσ, αμοιβζσ 

προςωπικοφ. 

3. Η παροχι των υπθρεςιϊν κα γίνει ςτθ Δομι των Ιωαννίνων, και κα πραγματοποιθκεί 

κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθ Δομι.  

4. Η εκχϊρθςθ των υποχρεϊςεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου ςε τρίτουσ 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ.  

5. Η ηθτοφμενθ υπθρεςία αφορά τόςο το χϊρο εςτίαςθσ, απεντομϊςεισ δωματίων και 

μυοκτονία ξενοδοχείου. 



 

 

 

 

6.  Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει πρόςκετουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ ςτουσ 

ιδθ υπάρχοντεσ.  

7. Η υγειονομικι καταπολζμθςθ των εντόμων και των τρωκτικϊν γίνεται με ειδικά 

ςκευάςματα επιλεγμζνα κατά περίπτωςθ από τα πλζον κατάλλθλα μεταξφ των 

εγκεκριμζνων του Υπ. Γεωργίασ. 

8. Επικυμθτι είναι θ πιςτοποίθςθ τθσ εταιρίασ για τθ δραςτθριότθτα των υγειονομικϊν 

εφαρμογϊν βάςει αποδεκτϊν προτφπων ποιότθτασ και αςφάλειασ τροφίμων  ISO και  

HACCP(άδειεσ εταιρίασ και ςκευαςμάτων, MSDS, μελζτθ καταπολζμθςθσ, θμερολόγιο 

εφαρμογϊν). 

9. Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου κα πρζπει να παραδοκεί φάκελοσ με τισ βεβαιϊςεισ  των 

εφαρμογϊν, υπογεγραμμζνεσ από τον υπεφκυνο επιςτιμονα και τον χριςτθ του κάκε 

προσ απεντόμωςθ χϊρου, τισ άδειεσ των ςκευαςμάτων ςυνοδευόμενεσ από τα δελτία 

δεδομζνων αςφαλείασ. Επιςθμαίνεται ότι βάςει του οδθγοφ ορκισ πρακτικισ του ΕΦΕΤ 

οι επιχειριςεισ υγειονομικϊν εφαρμογϊν πρζπει να τθροφν ιχνθλαςιμότθτα των 

χρθςιμοποιοφμενων ςκευαςμάτων. Συγκεκριμζνα πρζπει να τθροφν αρχείο για τθν 

θμερομθνία και τόπο εφαρμογισ, τα χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα με τθν παρτίδα 

παραγωγισ ι ιχνθλάτθςισ τουσ, τθ δοςολογία και τα ενδεδειγμζνα αντίδοτα.  

10. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει οπωςδιποτε να προςκομίςει το ςυμβόλαιο αςφάλειασ αςτικισ 

ευκφνθσ τθσ εταιρίασ για τισ εν λόγω εργαςίεσ. 

11.  Ο προμθκευτισ, κα εκδόςει Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν για τθν υπθρεςία που ζχει 

εκτελεςκεί. Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» κα καταβάλλει τθν αξία τθσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, εντόσ τριάντα (30) 

εργάςιμων  θμερϊν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ από τον προμθκευτι 

των δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ: 

 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποςτολισ, ςτο οποίο να αναγράφονται το είδοσ, θ ποςότθτα, θ 

τιμι μονάδασ, θ ςυνολικι αξία τθσ υπθρεςίασ και οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, 

12. Τον προμθκευτι βαρφνουν και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι τθσ προςφοράσ του:  

 ο ΦΡΑ και οι νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν 

 τα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του, οι δαπάνεσ των μζτρων 

προςταςίασ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ 

βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων. 



 

 

 

 

 τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, οι δαπάνεσ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μζςα, 

τα μθχανιματα και εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ 

τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ. 

     13.Η απόθαζε  ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο ζα θαηαρσξεζεί  ζην ΚΗΜΔΗΣ. 

14. Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζα 

παξακείλεη αλαξηεκέλε ζε απηή γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ.  

Επηπξόζζεηα θαηά ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί           

θνξείο πξνζθνκίδνπλ : 

15. Αζθαιηζηηθή Ελεκεξόηεηα 

16. Φνξνινγηθή Ελεκεξόηεηα 

17. Πνηληθό Μεηξών    

18. Ο αλάδνρνο  ππόθεηηαη ζε  όιεο ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο θόξνπο, ηέιε θ.ι.π.   

19. Η ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ επηβαξύλεηαη επίζεο κε θξάηεζε ύςνπο 0,07%, ππέξ ηεο Εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηόο 

Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζώο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο. Επί ηνπ πνζνύ ηεο 

θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ δηελεξγείηαη 

θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 20% ππέξ Ο.Γ.Α. θαζώο θαη θξάηεζε 

ππέξ Α.Ε.Π.Π. 

 

      Πλοι οι όροι που αναφζρονται παραπάνω, αποτελοφν και απαράβατουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 
   
 
II. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ 

 
 

Τπηρεςία 
Δαπάνη 

χωρίσ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

φνολο  με 

ΦΠΑ 

        ΑΡΕΝΤΟΜΩΣΗ -ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

 Απεντόμωςθ χϊρου εςτίαςθσ 

 Απεντόμωςθ 20 δωματίων 

 Μυοκτονία Ξενοδοχείου 

   

 
 
III. ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 



 

 

 

 

Η ανάθεςη θα γίνει ςτον οικονομικό φορζα με την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά, βάςει τησ προςφερόμενησ τιμήσ. 
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ επί τθσ οδοφ 28θσ 
Οκτωβρίου 9(ςτοά Ορφζα) ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
διεξαγωγι και τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα 
γραφεία του «ICSD». 
 
Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτο «ICSD» με κάκε πρόςφορο μζςο επικοινωνίασ 
(ταχυδρομικά ζγγραφα, θλεκτρονικά, με φαξ ι αντίςτοιχο τρόπο). 

 Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ: 28θσ Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφζα)-1οσ Προφοσ 

 Fax-τθλ.:  26510-68532 

 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: icsdrefugees@gmail.com 

 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

    Η κατακφρωςη θα γίνει ςτον ανάδοχο που προςφζρει τη χαμηλότερη τιμή.  
      
 
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΜΒΑΗ 
     Στον ανάδοχο που ζγινε θ κατακφρωςθ αποςτζλλεται ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ τελικισ ζγκριςθσ. 
Μετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ, ςυντάςςεται θ ςχετικι ςφμβαςθ και υπογράφεται και από τα 
δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ. Η ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ  και 
περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τθσ υπθρεςίασ. 

 

 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

    Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει αφοφ προςκομιςτεί το αντίςτοιχο τιμολόγιο και θ 
φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 
 
 

Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, ζργων, ενεργειϊν & προμθκειϊν 
Γραφείο Ρρομθκειϊν 

 
 

Κωνςταντίνοσ Ρανακοφλιασ 

mailto:icsdrefugees@gmail.com

