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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ν.Π.Δ.Δ.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

Μιχάλων 7, 82132 Χίος 

Πληροφορίες: Λίναρης Σταμάτιος 

Τηλ.: 22710-21057,29210,80200 

Fax : 22710-26665 

 

           

   Ημερομηνία:09-12-2016   

    

   Α.Π.: 4432 

    

    

  

           

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

 

ΣΧΕΤ: Η αριθ. 159/2016 απόφαση του Δ.Σ  του ΝΠΔΔ. 

 

Το ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Παιδείας Δήμου Χίου ύστερα από την ανωτέρω σχετική απόφαση του Δ.Σ  

προβαίνει σε διαδικασία ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών συστηματικής 

μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης στις δομές του ΝΠΔΔ (παιδικοί 

σταθμοί, ΚΑΠΗ, αθλητικοί χώροι, γραφεία), με πρόσκληση ενδιαφέροντος με 

κλειστές προσφορές. 

Η παροχή υπηρεσίας θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016, με 

κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

σχετική μελέτη που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία του ΝΠΔΔ. 

Πιο συγκεκριμένα οι ζητούμενες εργασίες αφορούν τα ακόλουθα: 

 Οι εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας θα πραγματοποιούνται κάθε 45 

ημέρες δηλαδή 8 (οκτώ) εφαρμογές ετησίως. Οι εφαρμογές θα 

πραγματοποιούνται σε ώρες και ημέρες που δεν θα δημιουργούν 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δομών του ΝΠΔΔ .  

 Οι εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας-απολύμανσης θα γίνουν με ειδικά 

σκευάσματα τα οποία θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα είναι ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και θα 

συνοδεύονται με τα απαραίτητα δελτία ασφαλείας και πιστοποιητικά.       

 Οι επεμβάσεις σε όλους τους χώρους του Ν.Π.Δ.Δ. θα γίνονται με την 

παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα. 

  

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν στους παρακάτω χώρους: 

 Εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων. 

 Στο αποχετευτικό σύστημα του εκάστοτε κτιρίου συμπεριλαμβανομένων 

και των φρεατίων. 

 Στα αποχωρητήρια 

 Στους αποθηκευτικούς-βοηθητικούς χώρους. 

O ανάδοχος να διαθέτει και να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις,: 

 Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους, 

εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά, σκευάσματα 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να 

διαθέτει τις   άδειες εγκρίσεως των φαρμάκων καθώς και τα δελτία 

δεδομένων ασφαλείας (ΜSDS). 

  Όλες οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου, όπου 

θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και 

υγιεινής. 

  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε κάθε δομή του ΝΠΔΔ πλήρη φάκελο 

με  όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 

2017 στον ΚΑ: 10-6162.006 με τίτλο «Απεντόμωση-Μυοκτονία». 

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές την Τρίτη 20/12/2016 από τις 11:00 

έως και τις 11.15 πμ. σε έναν κυρίως φάκελο σφραγισμένο, που θα 

περιλαμβάνει δύο υποφακέλους με την τεχνική και την οικονομική 

προσφορά ξεχωριστά. Στην τεχνική προσφορά θα περιγράφεται ο τρόπος 

αντιμετώπισης του έργου. 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής από αρμόδια επιτροπή του ΝΠΔΔ, με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
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Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι: 

1) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα και τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού από το διαγωνισμό, 

σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (Επισυνάπτεται η Υπεύθυνη 

Δήλωση). 

2) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του Υποψηφίου .  

3)Πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 

επαγγέλματος του Υποψηφίου. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου 

(chioscity.gr). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ. 

22710 80200 εσωτ. 2, κύριος Λίναρης Σταμάτιος.  

 

 

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ  ΝΠΔΔ 

                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

           ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

       

         

                                                          ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

       
 


