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Ηράκλειο 27 Μαρτίου 2017   

 Αρ. Πρωτοκόλλου: 472  

 
 

Θέµα: Απολύµανση – Μυοκτονία και Απεντόµωση  και προµήθεια  δολωµατικών 

Σταθµών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέµηση 

τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ∆ΑΚΗ 

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόµενο 

 

Αξιότιµοι  κυρία / κύριε, 

Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά  για   Απολύµανση – 

Μυοκτονία και Απεντόµωση  και προµήθεια  ∆ολωµατικών Σταθµών Μυοκτονίας  

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέµηση τρωκτικών στις 
εγκαταστάσεις των ∆ΑΚΗ για την καταπολέµηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των 

∆ΑΚΗ  όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόµενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος, το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 07/04/2017 & ώρα 15:00 

(αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) στο Παγκρήτιο Στάδιο –Γραφείο -

∆ιοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο τηλ: 2810 566 /2810 264568. Η 

κατάθεση των φακέλων µπορεί να γίνει µέχρι την ίδια ηµέρα στις 12:30. 

  

Στον κυρίως φάκελο και µε την ένδειξη  ¨ Απολύµανση – Μυοκτονία και Απεντόµωση  

και προµήθεια  ∆ολωµατικών Σταθµών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου για την καταπολέµηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ∆ΑΚΗ. µαζί µετά 

δικαιολογητικά  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. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και 

υπογεγραµµένη µέσα σε κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό 

του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προµήθειας και το όνοµα του 

αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

 

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

οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
  

 Με εκτίµηση, 

 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 

 Πρόεδρος ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ 

 
 

Πληροφορίες Παγκρήτιο Στάδιο:  Μαµατζάκης Γιώργος, 2810 265 560   
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