
 
  

 

 

    Ιωάννινα: 02-06-2020 
                    Αρ. πρωτ.: 557 

  ΜΕΛΕΣΗ 
Αριθμ. Μελζτησ 

15/2020 
 

ΣΙΣΛΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ-ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ  
 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 1.300,00€ καθαρή αξία, και 1.612,00€ ςυν Φ.Π.Α. 24% € 
                                                                 
Σου Κ.Α. 64.01 «Αμοιβζσ Σρίτων και ζξοδα λοιπϊν ελεφθερων επαγγελματιϊν» για το ζτοσ 2020 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. Γενικά ςτοιχεία 

                                                           

Το «Διεκνζσ Κζντρο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ» προτίκεται να προβεί ςτθν επιλογι εταιρίασ 

για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν Υπθρεςία «Απεντόμωςησ-Μυοκτονίασ-Οφιοαπϊθηςησ», για 

τθ «Δομι Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων» ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ.  

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ Υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.612,00€, 

ςυμπεριλαμβανόμενου του ΦΡΑ 24% και θ ςχετικι πίςτωςθ είναι εγγεγραμμζνθ ςτον 

προχπολογιςμό του «Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ», Κ.Α. 64.01 «Αμοιβζσ Σρίτων 

και ζξοδα λοιπϊν ελεφθερων επαγγελματιϊν». 

 

 

2. Ειδικοί όροι 

 

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

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. Η παροφςα διαδικαςία ςφμβαςθσ κα 

διενεργθκεί με το άρκρο 118 του νόμου 4412/2016. Η απόφαςθ  τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κα καταχωρθκεί  ςτο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον ανάδοχο από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι 

15/05/2021. 
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3. Η παροχι των υπθρεςιϊν κα γίνει ςτθ Δομι του Γραικοχωρίου Ηγουμενίτςασ, και κα 

πραγματοποιθκεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθ Δομι. Ο τρόποσ εφαρμογισ κα είναι ο εξισ: 

Τοίχοι, δάπεδα, εςωτερικά - εξωτερικά του κτιρίου (όχι μόνο ςτισ ραφζσ), παράκυρα, 

παντηοφρια, ςτρϊματα, ςκελετό κρεβατιοφ, ςανίδια, ψυχρι εκνζφωςθ, ςτρϊματα και 

κρεβάτια.  

4. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ μποροφν να επιςκεφκοφν τθ Δομι πριν τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να πραγματοποιιςουν 

ςυγκεκριμζνθ εκτίμθςθ για τθν ζκταςθ των απαιτοφμενων υπθρεςιϊν. 

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

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ.  

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

μυοκτονία ξενοδοχείου. Ραράλλθλα, πρζπει να καλφπτει τόςο τα ζρποντα όςο και 

ιπτάμενα ζντομα (κατςαρίδεσ, μφγεσ, κουνοφπια, μυρμιγκια, αράχνεσ, ςκορπιοφσ, 

ψφλλουσ, κοριοφσ κ.λ.π.) και αφορά ψεκαςμό κακϊσ και τοποκζτθςθ τροφοελκυςτικισ 

γζλθσ. 

7. Τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν απεντόμωςθ κα πρζπει να είναι τθσ 

μορφισ τροφοελκυςτικισ γζλθσ και υδατοδιαλυτϊν εντομοκτόνων και κα εφαρμόηονται 

ςτισ εςτίεσ των κατςαρίδων, ςτα περάςματα και ςτισ περιοχζσ αναηιτθςισ τθσ τροφισ 

τουσ (GEL ςε όλα τα ντουλάπια τθσ κουηίνασ, τουλάχιςτον 4 μεντεςζδεσ, ςτο μπάνιο και 

ςε οποιαδιποτε άλλο ςθμείο χρειαςτεί). Τα χρθςιμοποιοφμενα ςκευάςματα πρζπει να 

είναι οπωςδιποτε αδειοδοτθμζνα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, 

με άδεια που να βρίςκεται ςε ιςχφ, θ δε εταιρία που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του 

ζργου πρζπει να κατζχει ενεργι άδεια από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων. 

8. Τα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι άοςμα, δε κα λερϊνουν και δε κα 

διαβρϊνουν τισ επιφάνειεσ όπου εφαρμόηονται. Δε κα είναι ερεκιςτικά για τον άνκρωπο 

αλλά με χαμθλό δείκτθ τοξικότθτασ. Τζλοσ, κα είναι εγκεκριμζνα από το Υπουργείο 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.  

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει πρόςκετουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ ςτουσ 

ιδθ υπάρχοντεσ και εφόςον υπάρξει αυτι θ ανάγκθ. 

10. Η χριςθ κάκε εγκεκριμζνου ςκευάςματοσ πρζπει να γίνεται ακολουκϊντασ τθν ετικζτα 

του και το ζντυπο με τισ οδθγίεσ αςφαλοφσ και ορκισ χριςθσ του, ϊςτε να διαςφαλίηεται 

θ αποτελεςματικότθτά του, αλλά και θ αςφάλεια για το χριςτθ, τθ δθμόςια υγεία και το 
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περιβάλλον. Η ςυνολικι διαχείριςθ  των ςκευαςμάτων και των ςυςκευαςιϊν τουσ, 

δθλαδι θ προμικεια, θ μεταφορά και θ αποκικευςι τουσ πριν και μετά τθ χριςθ τουσ, 

γίνεται αποκλειςτικά και μόνο από τον ανάδοχο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ορκισ 

αποκικευςθσ και φφλαξθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Τα ςκευάςματα που χρθςιμοποιοφν να 

είναι νζασ γενιάσ και εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων. 

Να είναι άοςμα, να μθν αφινουν ορατά υπολείμματα, δεν κα λερϊνουν δεν κα 

χρωματίηουν τισ επιφάνειεσ, δεν κα μολφνουν το περιβάλλον, δεν κα επθρεάηουν το 

Τεχνολογικό Εξοπλιςμό. 

11. Εάν μετά τθν εφαρμογι ςυνεχίηεται θ κακθμερινι επανεμφάνιςθ εντόμων και τρωκτικϊν 

ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επαναλάβει χωρίσ αμοιβι τθν εφαρμογι μζχρι να 

εξαφανιςτοφν όλα τα ζντομα και τα τρωκτικά με τθ δυνατότθτα αλλαγισ φαρμάκου. 

12. 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. 

13. 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).   

14. Με τθν ζναρξθ 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. Ο Ανάδοχοσ 

μετά το πζρασ των εργαςιϊν – εφαρμογισ κα πρζπει να εκδίδει υπογεγραμμζνο και 

ςφραγιςμζνο, από επιςτθμονικό υπεφκυνο, πιςτοποιθτικό μυοκτονίασ – απεντόμωςθσ-

οφιοαπϊκθςθσ των εγκαταςτάςεων που κα βεβαιϊνει τθν κάκε εργαςία τθν οποία ζχει 

εκτελζςει ανά εφαρμογι και τισ δραςτικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποίθςε.  

15. Να διακζτουν αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ προσ τρίτουσ, για βλάβθ ςε 

πρόςωπα ι υλικά, που μπορεί να επζλκει κατά τθ διάρκεια και μετά τθν 

πραγματοποίθςθ των εφαρμογϊν.  
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16. Να απαςχολοφν επιςτθμονικό προςωπικό με εμπειρία ςτο αντικείμενο και εξοπλιςμζνα 

ςυνεργεία. 

17. Ειδικά για τθν οφιοαπϊκθςθ: Καταπολζμθςθ και προλθπτικι αντιμετϊπιςθ προκειμζνου 

να αποφευχκεί θ ελάχιςτθ πικανότθτα εμφάνιςθσ φιδιϊν και ερπετϊν. Η ηϊνθ 

αποκλειςμοφ δθμιουργείται ςταδιακά ϊςτε ςε πρϊτθ φάςθ να απομακρυνκεί το ερπετό 

από τθν ζκταςθ και ςτθ ςυνζχεια, κλείνοντασ τθν περίμετρο με το φιδοαπωκθτικό 

ςκεφαςμα να αποκολλειςτεί θ επιςτροφι του ςτθν οριοκετθμζνθ επιφάνεια. Τα 

φάρμακα που χρθςιμοποιοφνται είναι άοςμα, δε λερϊνουν, ακίνδυνα για τον άνκρωπο 

και οπωςδιποτε εγκεκριμζνα από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

 

3. Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

 

1. Αντίςτοιχθ άδεια από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων (άδεια 

καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ). 

2. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86 που να αναγράφει ότι όλα τα ςκευάςματα που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταπολζμθςθ εντόμων και τρωκτικϊν ζχουν τθν ζγκριςθ του 

Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων για χριςθ ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ και θ 

εφαρμογι κα γίνει ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν ετικζτα τουσ. Είναι αςφαλι  και 

ακίνδυνα ωσ προσ τθν χριςθ τουσ για τον ανκρϊπινο οργανιςμό και φιλικά με το 

περιβάλλον. 

3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/86 με τθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δεςμεφεται για 

τθν άμεςθ ανταπόκριςθ, εντόσ τριϊν (3) θμερϊν, ςε κάκε κλιςθ από τθν πλευρά του 

Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, για τθν επίλυςθ ζκτακτων προβλθμάτων 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του COVID-19. 

4. Αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ προσ τρίτουσ, για βλάβθ ςε πρόςωπα ι 

υλικά, που μπορεί να επζλκει κατά τθ διάρκεια και μετά τθν πραγματοποίθςθ των 

εφαρμογϊν. 

5. Φορολογικι ενθμερότθτα και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 

1599/1986 (τ. Α) ςτθν οποία κα αναφζρει ότι: «Θα προςκομίςουν Φορολογικι και 

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μετά τθν απόφαςθ ανάκεςθσ».  

6. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (ςε περίπτωςθ Νομικοφ Ρροςϊπου θ υποχρζωςθ ζχει ωσ 

εξισ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν 
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εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν 

(Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

 

4. Προχπολογιςμόσ μελζτησ 

 

Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν(γεωγραφικι κζςθ) προτείνονται πζντε(5) 

εφαρμογζσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και όχι πζραν τθσ 15/05/2021 για απεντόμωςθ-

μυοκτονία και τρείσ (3)για οφιοαπϊκθςθ. 

 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΝΟΛΙΚΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΙΚΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΔΟΜΗ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΓΑΙΚΟΧΩΙ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Απεντόμωςθ από 

ιπτάμενα ζντομα 

(μφγεσ, 

κουνοφπια, 

ςκνίπεσ, 

ςφιγκεσ), 

βαδιςτικά 

ζντομα 

(κατςαρίδεσ, 

μυρμιγκια, 

κοριοί, ψφλλοι, 

τςιμποφρια, 

ςκορπιοί, 

αράχνεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1.300,00€ 

 
 
 
 
 
 

1.612,00€ 

 
 
 
 
 

  

Μυοκτονία   5 

Οφιοαπϊκθςθ 3 

 

 

5. Πληρωμή αναδόχου 

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

προςωπικοφ. 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 
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μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα και εργαλεία που κα χρθςιμοποιιςει για τισ ανάγκεσ 

εκτζλεςθσ τθσ ηθτοφμενθσ υπθρεςίασ. 

2. 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 ενενιντα (90) 

εργάςιμων  θμερϊν και ανάλογα με τισ χρθματορροζσ του προγράμματοσ από τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ από τον προμθκευτι των δικαιολογθτικϊν 

πλθρωμισ: 

 Τιμολόγιο, ςτο οποίο να αναγράφονται το είδοσ, θ ποςότθτα, θ τιμι μονάδασ, θ 

ςυνολικι αξία τθσ υπθρεςίασ και οι νόμιμεσ επιβαρφνςεισ, 

 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

 Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,07%, υπζρ τθσ 

Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 

αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 

Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Συμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον 

ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. κακϊσ και κράτθςθ υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ. 

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

ςφμβαςθσ.  

 
6. Ανάθεςη τησ Τπηρεςίασ 
 

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» κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 10.00-14.00.  

Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτην Αναθζτουςα Αρχή ςτην ανωτζρω Δ/νςη και 

ταχυδρομικϊσ ή με άλλο τρόπο με την προχπόθεςη ότι θα περιζρχονται ςτην Αναθζτουςα 

Αρχή το αργότερο μζχρι την καταληκτική ημερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν. Οι 
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προςφορζσ αυτζσ πρωτοκολλϊνται (αναγράφεται ςτον φάκελο θ θμζρα υποβολισ τουσ), δεν 

αποςφραγίηονται και παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο του διαγωνιςμοφ. 

 
 
 

7. Τπόδειγμα οικονομικήσ προςφοράσ 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Προσ: Διεθνζσ Κζντρο για την Βιϊςιμη Ανάπτυξη 

Θζμα: Προςφορά για την  προμήθεια  υπηρεςιϊν απεντόμωςησ-μυοκτονίασ -οφιοαπϊθηςησ 

ςτη Δομή Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανηλίκων ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ  

Ημερομηνία:  …./…/2020 

 

Ο/Η υπογεγραμμζνοσ/θ ……………………………..…………………………… για λογαριαςμό μου/τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ με Αρικ. 15/2020 Μελζτθσ του Διεκνοφσ Κζντρου για τθν Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ,  για τθν υπθρεςία απεντόμωςησ-μυοκτονίασ-οφιοαπϊθηςησ για τθν Δομι 

Φιλοξενίασ Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτο Γραικοχϊρι Ηγουμενίτςασ και προςφζρω τθν παρακάτω 

τιμι:  

 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΤΝΟΛΙΚΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙ 
Φ.Π.Α 

ΤΝΟΛΙΚΗ   
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΔΟΜΗ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΓΑΙΚΟΧΩΙ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Απεντόμωςθ από 

ιπτάμενα ζντομα 

(μφγεσ, 

κουνοφπια, 

ςκνίπεσ, 

ςφιγκεσ), 

βαδιςτικά 

ζντομα 

(κατςαρίδεσ, 

μυρμιγκια, 

κοριοί, ψφλλοι, 

τςιμποφρια, 

ςκορπιοί, 

αράχνεσ) 
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Μυοκτονία   5 
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Οφιοαπϊκθςθ 3 

 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ 

ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΡΙΦΥΛΑΚΤΑ.  

 

Η παροφςα προςφορά ιςχφει μζχρι τισ 15/05/2020. 

 

Εταιρία / Επιχείρθςθ:   

 

Ονοματεπϊνυμο: 

 

Υπογραφι            Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ, ζργων, ενεργειϊν & προμθκειϊν 

Γραφείο Ρρομθκειϊν 

 

 

Κωνςταντίνοσ Ρανακοφλιασ 


