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Ηράκλειο,  Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011 

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 109 

 

 

ΘΕΜΑ: Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση  για τις εγκαταστάσεις του ∆.Α.Π.Κ.Η. 

(Περιοχή Πατελών ) και των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ σε 12µηνη   

βάση. 

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για την ¨Απολύµανση – 

Μυοκτονία – Απεντόµωση  για τις εγκαταστάσεις του ∆.Α.Π.Κ.Η. (Περιοχή Πατελών ) και 

των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ σε 12µηνη   βάση, όπως παρουσιάζεται 

στο επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι 

την  Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο – Γραφείο 

∆ιοίκησης (Θύα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο  τηλ: 2810 566 /2810 264568, και µε την 

ένδειξη  ¨Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση  για τις εγκαταστάσεις του ∆.Α.Π.Κ.Η. 

(Περιοχή Πατελών) και των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ σε 12µηνη   

βάση. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη 

µέσα σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  

προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

 

Στον ίδιο φάκελο  επίσης  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται, υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 

1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό 

προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είµαστε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

  Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Γιάννης ∆ροσίτης 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  

Μαµατζάκης Γιώργος, 2810 265 560 Εσωτ. 592 

∆ηµήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 560, Εσωτ. 568 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 



Σελίδα 2/4 

 

 

 

Ηράκλειο,  Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011 

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 109 

 

ΘΕΜΑ: Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση  για τις εγκαταστάσεις του ∆.Α.Π.Κ.Η. 

(Περιοχή Πατελών ) και των εγκαταστάσεων του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ σε 12µηνη   

βάση. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου:  

Η εκτέλεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί µετά από συλλογή προσφορών και µε 

κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή , όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

 

Περιγραφή Εργασιών : 

Οι χώροι που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες Απολύµανσης – Μυοκτονίας – 

Απεντόµωσης,  είναι συνολικά: 
 

1)   Όλοι οι χώροι του ∆.Α.Π.Κ.Η και συγκεκριµένα :  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ  - ΙΣΟΓΕΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ -1---ΥΠΟΓΕΙΟ – 2.  

Στους παραπάνω χώρους, βρίσκονται ο χώρος  Υποδοχής- Reception, το γυµναστήριο 

αποθήκες , γραφεία, αποδυτήρια και τουαλέτες αλλά και µηχανοστάσια , λεβητοστάσιο 

και ψυχροστάσιο  και 

 

2) Οι χώροι στις  20  θύρες του Παγκρητίου Σταδίου που περιλαµβάνουν:  

κοινόχρηστους χώρους , χώρους υποδοχής , αίθουσες αθληµάτων, γραφεία , αποδυτήρια, 

τουαλέτες όλα τα παραπάνω στο επίπεδο 0,    καθώς  και δυο αίθουσες, - µια µεταξύ των 

θυρών 16 και 17,  µια µεταξύ των θυρών 12- 13 και 1 γραφείο στην θύρα 10 , στο 

επίπεδο 1  του Σταδίου. 
 

Επίσης περιµετρικά του κτιρίου ∆ΑΠΚΗ αλλά και του Παγκρητιου Σταδίου βρίσκονται 

φρεάτια αποχέτευσης και σχάρες οµβρίων, τα οποία επίσης θα πρέπει να απολυµαίνονται 

κάθε φορά.  
  
ΣΗΜ:   Οι εργασίες θα γίνονται κάθε  3  –τρεις - µήνες από την ηµεροµηνία της 1

ης
 

εφαρµογής  και για συνολικό διάστηµα 12 µηνών συνολικά θα πραγµατοποιηθούν 

δηλαδή 4 εργασίες στο παραπάνω διάστηµα 
 

 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:  
 

1. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει την κάλυψη της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και στις δυο 

εγκαταστάσεις της ( ∆ΑΠΚΗ - ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ) µε  Συµβόλαιο 

Υποστήριξης βάσει της οδηγίας  93/43. Ε.Ε (HACCP –ISO ) και του Ε.Φ.Ε.Τ 
 

2. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει πιστοποίηση ISO 9001:2000 καθώς και  

      άδεια λειτουργίας από το αρµόδιο υπουργείο.( Γεωργίας)  
 

3. Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν έγκριση από το Υπουργείο 

Γεωργίας, ως ΄΄προϊόντα δηµόσιας υγείας΄΄,  να είναι άοσµα, κατάλληλα για 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  

------------------------------------------------------- 
Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο 

Τηλ: 2180 264560/2810215080 
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χρήση σε εσωτερικούς και κατοικηµένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον 

άνθρωπο. 
 

4. Τα απολυµαντικά που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν ευρύ φάσµα δράσης 

Βακτηριοκτόνα , Μυκητοκτόνα , Ιοκτόνα. 
 

Η Υπεύθυνη δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι. 
 

1. Παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρµογή των σκευασµάτων δεν θα προκαλέσει φθορά 

ή ζηµία στα µηχανήµατα στις  εγκαταστάσεις αλλά και σε ανθρώπους.  
 

2. Οι εργασίες θα γίνονται παρουσία υπεύθυνου χηµικού της εταιρείας σας.   
 

3. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει επίσης, την υποχρέωση για την πλήρωση των ήδη 

υπαρχόντων  30  δολωµατικών  σταθµών στο ∆ΑΚΗ και 200 περίπου στις 

εγκαταστάσεις του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ µε την κατάλληλη δραστική 

ουσία, κα΄θολη την διάρκεια που θα ισχύει η σύµβαση του  καθώς και να 

ενηµερώνει εγγράφως την  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για την αποτελεσµατικότητα των 

σταθµών µετά από κάθε έλεγχο. 
 

4. θα παρέχει βεβαίωση Ασφαλιστικής  Κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους  

κατά την διάρκεια εργασιών απολύµανσης – απεντόµωσης,  καθόλη την διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης. 
 

5. Να τοποθετήσει και να συντηρεί τις  ειδικές σηµάνσεις σε κάθε δολωµατικο 

σταθµό που θα δηλώνει –σηµατοδοτεί και προειδοποιεί για την ύπαρξη τους και 

θα αποτρέπει µη ειδικούς να πλησιάζουν τους σταθµούς. 
 

6. Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται  ΕΓΚΥΡΟ πιστοποιητικό 

Απολύµανσης –Μυοκτονίας  Απεντόµωσης  των εγκαταστάσεων που θα 

βεβαιώνει την κάθε εργασία ανά εφαρµογή , τις δραστικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν 

καθώς και τα αντίδοτα τους,   διάρκειας 3 µηνών έκαστο για 1 έτος . 
 

7. Σε περίπτωση εµφάνισης  προβληµάτων ή εποχιακής έξαρσης φαινοµένων , που 

καλύπτονται από την σύµβαση,  ( Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση )  

ανάµεσα σε εφαρµογές,  η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει, µε δικά της έξοδα, 

την επιπλέον επέµβαση για αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 
 

8. Ο προµηθευτής οφείλει να δηµιουργήσει φάκελο ελέγχου  για κάθε µια από τις 

παραπάνω  εγκαταστάσεις µε  πλήρη στοιχεία , Άδεια –Εγκρίσεις σκευασµάτων 

για την καταπολέµηση εντοµών και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους  
 

Σηµ:  Κατά την συµµετοχή στον διαγωνισµό, κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία υποχρεούται 

να παρουσιάσει ενδεικτικό φάκελο µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 

απαιτούνται από την µελέτη  ( ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, - Υπεύθυνες 

δηλώσεις ). 
 

Επίσης στο διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την δηµοσιοποίηση της µελέτης και µέχρι 

την ήµερα διενέργειας του διαγωνισµού, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ξεναγηθεί 

στους χώρους των εγκαταστάσεων προκειµένου να λάβει γνώση των λεπτοµερειών των 

εγκαταστάσεων στις οποίες θα γίνεται η εφαρµογή των εργασιών. 
 

 
 

Η προσφορά θα είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε φάκελο 

κλειστό, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος της προµήθειας  και το 

όνοµα του Προµηθευτή.   
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

 

α/α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑ 

3ΜΗΝΟ  

 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   

12 µηνου  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

σε € 

 

 

1 

Εργασίες  Απολύµανσης – 

Μυοκτονίας – Απεντόµωσης 

Εγκαταστάσεων: 

∆.Α.Π.Κ.Η και  ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ 

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
 

(Λεπτοµέρειες όπως Τεχνικές Προδιαγραφές 

) 

 380 ,00 € 4 1520 ,00 € 

   Σύνολο  1520 ,00 

   ΦΠΑ 23% 349,60 

   Γενικό 1869,60 

   

 

  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 

 Γιάννης ∆ροσίτης 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  

Μαµατζάκης Γιώργος, 2810 265 560 Εσωτ. 592 

∆ηµήτριος Κ. Τσιράκος,  2810 264 560, Εσωτ. 568 

 


