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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ

Ο υπογεγραμμένος ……………………………………........................……… νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας .....................................................................................

ζητώ τα

ποσά πλέον Φ.Π.Α. για την απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση, των κοινοχρήστων
χώρων των κάτωθι εκκλησιαστικών ακινήτων, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020
έως 31-12-2021.

Α/Α Διεύθυνση
1

Ακαδημίας 95, Αθήνα

2

Αθηνάς 30, Αθήνα

3

Αστυδάμαντος 40, Αθήνα

4

Αχαρνών 135, Αθήνα

5

Βεντήρη 1, Αθήνα

6

Βεντήρη 5, Αθήνα

7

Δεινοκράτους 68 (Κτήριο 6), Αθήνα

8

Ιασίου 1, Αθήνα

9

Κόντου 19 & Νάξου, Αθήνα

10

Σαρρή 30, Αθήνα

11

Λεωφ. Συγγρού 170, Καλλιθέα

12

Ακτή Θεμιστοκλέους 128, Πειραιάς

13

Λεωσθένους 21-23, Πειραιάς

14

Τσαμαδού 43, Πειραιάς

15

Θαλείας 47-49, Βουλιαγμένη

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΝ
δια δύο έτη
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ΟΡΟΙ
1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Απολύμανσης & Εξολόθρευσης (εντομοκτονία –
μυοκτονία) και να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α.- Να έχουν εναρμονίσει τις εργασίες τους σύμφωνα με την οδηγία 852/04 της Ε.Ε
και το σύστημα H.A.C.C.P (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανάλυση Κινδύνων
και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου).
β.- Να διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
γ.- Να διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή
υπηρεσιών Απολύμανσης - Απεντόμωσης – Μυοκτονίας.
δ.- Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους, για
βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά, που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια και μετά την
πραγματοποίηση των εφαρμογών.
ε.- Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οι κείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
στ.- Να απασχολούν επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο και
εξοπλισμένα συνεργεία.
2.- Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την Απολύμανση - Απεντόμωση –
Μυοκτονία θα πρέπει:
α.-Να είναι σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
β.- Να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς και από την ΠΟΥ.
γ. - Να είναι άοσμα, μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους υπαλλήλους του
Οργανισμού και τους επισκέπτες.
δ.- Να είναι αποτελεσματικά, να μην αφήνουν ίχνη στις περισσότερες επιφάνειες και
να μη διαβρώνουν.
ε.- Να είναι σε μορφή ανθεκτική σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές
θερμοκρασίες, υγρασία κ.λ.π.).
στ.- Να χρησιμοποιείται, εφόσον θεωρείται αναγκαίο, διαφορετικό φάρμακο για
τους χώρους των κτιρίων που οι συνθήκες επιτρέπουν τη διαβίωση και τον
πολλαπλασιασμό των εντόμων (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι).
Τέτοιοι χώροι είναι π.χ τα υπόγεια, τα φρεάτια, κ.λ.π.
3.- Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό:
α.- Αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άδεια
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).

Σελίδα 2 από 7

β.- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 που να αναγράφει ότι όλα τα σκευάσματα που
θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών έχουν την έγκριση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους και η
εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους. Είναι ασφαλή &
ακίνδυνα ως προς την χρήση τους για τον ανθρώπινο οργανισμό και φιλικά με το
περιβάλλον.
γ. - Πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών την
τελευταία 3ετία.
δ.- Όταν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία θα προσκομισθεί Πιστοποιητικό
ανάλογης εμπειρίας κατά το χρόνο λειτουργίας της.
ε.- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 για παροχή υπηρεσιών
Απολύμανσης - Απεντόμωσης – Μυοκτονίας.
στ.- Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 με την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα
δεσμεύεται για την άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά της
Υπηρεσίας μας για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων. Οι έκτακτες επισκέψεις που
πιθανόν να απαιτηθούν για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου, θα πραγματοποιηθούν χωρίς
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας μας.
ζ.- Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους, για βλάβη σε
πρόσωπα ή υλικά, που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση
των εφαρμογών.
4.- Ο/Η Ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες απολύμανσης, μυοκτονίας και
απεντόμωσης με τον κάτωθι προγραμματισμό:
α.- στα επί των οδών Ακαδημίας 95, Αθήνας 30, Αχαρνών 135, Αστυδάμαντος 40,
Βεντήρη 1, Βεντήρη 5, Ιασίου 1, Κόντου 19 & Νάξου, Σαρρή 30 στην Αθήνα, Λεωφ.
Συγγρού 170 στην Καλλιθέα, Ακτή Θεμιστοκλέους 128, Λεωσθένους 21-23 και Τσαμαδού
43 στον Πειραιά και Θαλείας 47-49 στην Βουλιαγμένη δύο φορές το έτος και
συγκεκριμένα κατά τους μήνες Απρίλιο και Σεπτέμβριο.
β.- Στο επί της οδού Δεινοκράτους 68 (Κτήριο 6) κάθε τρεις μήνες. Ειδικότερα θα
γίνεται :
- Έλεγχος και συμπλήρωση δολώματος των μηχανικών παγίδων πολλαπλών
συλλήψεων τρωκτικών (10 στο εσωτερικό του Κτηρίου και 10 στην εξωτερική περίμετρο).
- Απεντόμωση και απολύμανση εξωτερικά του κτηρίου, εντός των φρεατίων και του
βόθρου και εσωτερικά του κτηρίου.
- Έλεγχος και αντικατάσταση των ταινιών (όποτε είναι απαραίτητο) των τριών (3)
εντομοπαγίδων εντός των χώρων του αρχείου.
5.- α΄.- Η Εργοδότρια δύναται κατά την κρίση της και κατά την εξέλιξη του έργου,
Σελίδα 3 από 7

να δώσει έγγραφη εντολή στον/στην Ανάδοχο να μην πραγματοποιήσει ορισμένες
συμβατικές εργασίες και αυτός/αυτή υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την εντολή της
Εργοδότριας. Σε αυτή την περίπτωση ο/η Ανάδοχος δεν δικαιούται αμοιβής για τις εργασίες
που δεν έχει πραγματοποιήσει, δεν δικαιούται οιασδήποτε άλλης αποζημίωσης και όσον
αφορά τις τιμές των λοιπών συμβατικών εργασιών θα εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς
οιανδήποτε μεταβολή τους, αυτές που αναγράφονται στην παρούσα οικονομική προσφορά.
β΄- Η Εργοδότρια δικαιούται ανά πάσαν στιγμή και δι’ οιονδήποτε λόγο να διακόψει
την εκτέλεση του έργου κοινοποιούσα στον/στην Ανάδοχο σχετικό έγγραφο. Σε αυτή την
περίπτωση ο/η Ανάδοχος δικαιούται αμοιβής μόνο για τις συμβατικές εργασίες που έχει
ολοκληρώσει και έχουν παραληφθεί ανεπιφυλάκτως από το αρμόδιο Όργανο της
Εργοδότριας και δεν δικαιούται οιασδήποτε άλλης αποζημίωσης.
6.α΄.- Το προσωπικό πού θα ασχοληθεί με την εκτέλεση τού έργου συνδέεται με
σχέση εργασίας και εξαρτάται αποκλειστικώς και απ' ευθείας οπό τον/την Ανάδοχο, ο/η
οποίος /α είναι υποχρεωμένος/η να ασφαλίσει αυτό, συμφώνως προς την σχετική νομοθεσία
και με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του/της, χωρίς κόστος για την Εργοδότρια.
β΄.- Η Εργοδότρια ουδεμία απολύτως υποχρέωση έχει για ασφαλιστικές εισφορές και
εργατικά ατυχήματα τού προσωπικού /της Αναδόχου, δια τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος
είναι μόνο αυτός/αυτή.
γ΄.- Ο/ΗΑνάδοχος έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα τυχόν ατυχήματα στις
Αρμόδιες Αρχές και να καταβάλει την οφειλομένη αποζημίωση για αυτά στους παθόντες.
δ΄.- Ο/Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνος/η για τις συνέπειες πιθανών ατυχημάτων τού
προσωπικού του/της κατά την εκτέλεση των εργασιών απεντομώσεως, μυοκτονίας και
απολυμάνσεως από της ενάρξεως έως τού πέρατος αυτού.
ε΄.- Ο/Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαθιστά και τυχόν ζημίας πού θα
προκληθούν σε τρίτους κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου.
στ΄.- Η Εργοδότρια εν ουδεμία περιπτώσει επιβαρύνεται με αποζημιώσεις
ατυχημάτων προσώπων ή ζημιών πού τυχόν θα προκαλέσουν το προσωπικόν και τα
μεταφορικά μέσα του/της Αναδόχου είτε εις ξένες ιδιοκτησίες είτε σε κατασκευές
Κοινωφελών και άλλων Οργανισμών είτε σε τρίτα πρόσωπα.
7.α΄.- Το προσωπικό πού θα ασχοληθεί με την εκτέλεση τού έργου συνδέεται με
σχέση εργασίας και εξαρτάται αποκλειστικώς και απ' ευθείας οπό τον/την Ανάδοχο, ο/η
οποίος/α είναι υποχρεωμένος/η να ασφαλίσει αυτό, συμφώνως προς την σχετική νομοθεσία
και με αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του, χωρίς κόστος για την Εργοδότρια.
β΄.- Η Εργοδότρια ουδεμία απολύτως υποχρέωση έχει για ασφαλιστικές εισφορές και
εργατικά ατυχήματα τού προσωπικού του/της Αναδόχου, δια τα οποία αποκλειστικά
υπεύθυνος/η είναι μόνο αυτός/η.
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γ΄.- Ο/Η Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα τυχόν ατυχήματα στις
Αρμόδιες Αρχές και να καταβάλει την οφειλομένη αποζημίωση για αυτά στους παθόντες.
δ΄.- Ο/Η Ανάδοχος είναι υπεύθυνη για τις συνέπειες πιθανών ατυχημάτων τού
προσωπικού του κατά την εκτέλεση τού έργου, από της ενάρξεως έως τού πέρατος αυτού.
ε΄.- Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαθιστά και τυχόν ζημίας πού θα
προκληθούν σε τρίτους κατά την διάρκειαν της εκτελέσεως του έργου.
στ΄.- Η Εργοδότρια εν ουδεμία περιπτώσει επιβαρύνεται με αποζημιώσεις
ατυχημάτων προσώπων ή ζημιών πού τυχόν θα προκαλέσουν το προσωπικόν και τα
μεταφορικά μέσα του/της Αναδόχου είτε εις ξένες ιδιοκτησίες είτε σε κατασκευές
Κοινωφελών και άλλων Οργανισμών είτε σε τρίτα πρόσωπα.
8.- Η Εργοδότρια δύναται, κατά την ελευθέρα κρίση Της και αζημίως δι'
Αυτήν, να ματαιώσει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με
το Άρθρο 18, παρ. 2 του υπ' αριθμ. 255/2014 Κανονισμού περί αναθέσεως και
εκτελέσεως παρά της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεως έργων, μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών (Φ.Ε.Κ. 95Α / 15-04-2014).
9.- Η Εργοδότρια δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει αντιπροσφορά από
τους συμμετέχοντες καλώντας τους εκ νέου.
10- Όλες οι σελίδες θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος.
11.- Οποιαδήποτε αλλοίωση η παραποίηση του εντύπου της οικονομικής
προσφοράς συνεπάγεται την ακύρωσή της.
12.- Τον Ανάδοχο του έργου βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και η νόμιμη
παρακράτηση φόρου.
13.- Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, μετά την
ολοκλήρωση των εργασιών απολυμάνσεως και αφού παραληφθούν ανεπιφυλάκτως οι
εργασίες υπό τής αρμοδίας Επιτροπής της Εργοδότιδος, ως εξής:
α.- για τα επί των οδών Ακαδημίας 95, Βεντήρη 1, Βεντήρη 5, Αστυδάμαντος 40,
Σαρρή 30, Κόντου 19 & Νάξου, Αχαρνών 135, Ιασίου 1 και Δεινοκράτους 68 (Κτήριο 6)
στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 170 στην Καλλιθέα καί Λεωσθένους 21-23 και Τσαμαδού 43
στον Πειραιά σε δύο (2) ισοπόσους δόσεις ανά έτος,
β.- για το επί της οδού Δεινοκράτους 68 (κτήριο 6) σε τρείς (3) ισοπόσους δόσεις
ανά έτος.
Η εξοφλησή θα γίνεται εντός 50 ημερών από την προσκόμιση των απατιτούμενων
δικαιολογητικών.
13.- Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή, γιατί
οι δαπάνες και οι αμοιβές έχουν περιληφθεί ανηγμένα στην προσφορά του,
περιλαμβάνονται η υπεύθυνη φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών κλπ. του
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έργου για να τα χρησιμοποιήσει ή να τα ενσωματώσει σε αυτό.
14.- Η επιλογή του/των Αναδόχου/ων για τις ως άνω υπηρεσίες σε κάθε ένα από τα
εκκλησιαστικά ακίνητα του ανωτέρω πίνακα προσφοράς θα γίνει με βάσει την αντίστοιχη
χαμηλότερη τιμή προσφοράς των ενδιαφερομένων.
15.-Η οικονομική προσφορά κατατίθεται, μέχρι την 29-11-2019, κατά την κρίση του
προσφέροντος ως εξής:
α.- στο πρωτόκολλο της ΕΚΥΟ, εργάσιμες ώρες, (διεύθυνση Ιασίου 1, 115 21 Αθήνα
4ος όροφος), εντός σφραγισμένου φακέλου εις τον οποίον θα σημειώνονται τα στοιχεία του
προσφέροντος και ο τίτλος « Προσφορά για την απολύμανση με απεντόμωση – μυοκτονία
σε διάφορα εκκλησιαστικά ακίνητα στην Αττική ».
β.- μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής εταιρείας εντός σφραγισμένου φακέλου
εις τον οποίον θα σημειώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος και ο τίτλος «Προσφορά για
την απολύμανση με απεντόμωση – μυοκτονία σε διάφορα εκκλησιαστικά ακίνητα στην
Αττική».

Αφού έλαβα γνώση του υπ' αριθμ. 255/2014 Κανονισμού περί αναθέσεως και
εκτελέσεως παρα της Εκκλησίας της Ελλάδος συμβάσεως έργων, μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και το αντικείμενο του ανωτέρου έργου, έλεγξα την
κατάσταση του χώρου που θα λάβουν χώρα οι εργασίες και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση των
εργασιών με το ανωτέρω ποσό.
Αθήνα, ......................................
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα – Υπογραφή)

Στοιχεία προσφέροντος ή νόμιμου εκπρόσωπου εταιρείας :
Διεύθυνση έδρας : ...............................................................
Σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας :.......................................
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Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας :.........................................
FAX επικοινωνίας :..............................................................
E-MAIL επικοινωνίας :........................................................
Α.Φ.Μ. : .................................., Δ.Ο.Υ. :............................
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας : ..............................................
Πληροφορίες: Κων. Παπαστάθη
τηλ. : 210 7272978,
FAX: 210 7272953,
mail: meletes.ekyo@gmail.com
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