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           ΠΡΟΣ:  
               ∆ήµο Ηρακλείου  

Επιµελητήριο   
Θυροκόλληση  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης) αφού έλαβε υπ’ όψη: 

 

1. Το νοµοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

• Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «∆ιάρθρωση της ανώτατης 

εκπαίδευσης - Νοµική µορφή των Α.Ε.Ι». 

• Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) 

«Ρυθµίσεις Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 

άλλες ∆ιατάξεις». 

• Το µε αρ. πρωτ. 24/Φ20/16-11-2017 έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη 

εκπροσώπου των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και του αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ 

Κρήτης. 

• Το µε αρ. πρωτ. 7163/Φ20/30-11-2017 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης στους 

Προπτυχιακούς και στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για τον ορισµό εκπροσώπου µε τον 

αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 

• Την µε αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. µε θέµα «Καθορισµός  

αναπλήρωσης του Πρύτανη και τοµείς ευθύνης και επιµέρους αρµοδιότητες των 

Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018).  

• Την απόφαση της Συγκλήτου µε αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος 

Β’/855/12.03.2018) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συµβούλιο 

για θέµατα της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος 

Κρήτης».  

Ταχ. ∆/νση : Εσταυρωµένος - 71004 
Ταχ. Θυρίδα : 1939 
Πληροφορίες : Μ. ∆αµιανάκη 
Τηλ.  : 2810379307  
Φαξ   : 2810379395 

        e-mail :mariadam@staff.teicrete.gr.  
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• Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Ν.4337/2015 µε τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 77  του Ν.4270/28-06-

2014. 

• Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4146/2013,  

• Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις », 

• του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

•  του Π.∆ 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».  

 

2. Την µε αριθµό 14/05-07-2018 (Θέµα 3ο), Απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εγκρίνει τη συγκεκριµένη δαπάνη  

3. Την πίστωση του ΚΑΕ 0439 του Τακτικού Προϋπολογισµό του ΤΕΙ Κρήτης των ετών 2018 – 

2019. 

4. Την µε αρ. πρωτ. 5035/Φ80/03-07-2018 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για 

το οικονοµικό έτος 2019 (ΚΑΕ 0439). 

5. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018, µε αριθµό πρωτ.: 

5158/Φ80/09-07-2018  και αύξοντα αριθµό καταχώρησης 330 (Α∆Α: Ω2Γ44691Ο3-ΙΘΜ) στο 

βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής. 

Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

και προκειµένου να προχωρήσει σε ετήσια ανάθεση των υπηρεσιών απεντόµωσης και 
µυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και των 
τµηµάτων του που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, 
και Σητείας, 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

όλους τους ενδιαφερόµενους που παρέχουν υπηρεσίες απεντόµωσης και µυοκτονίας να 
υποβάλλουν κλειστές προσφορές µέχρι την Τρίτη 24/07/2018 και ώρα 10:00 π.µ. στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο κτίριο ∆ιοίκησης.  

 
Το άνοιγµα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από το Τµήµα Προµηθειών και 
Περιουσίας την ίδια ηµέρα µε την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της ∆ιοίκησης του ΤΕΙ 
Κρήτης. 
 

Συνολικός Προϋπολογισµός: 4.435,48€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 5.500,00 €  
συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ 24% 
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Συνολική διάρκεια σύµβασης : ένα έτος από την υπογραφή της. 

C.P.V.:90670000-4 

 

Κωδικός ΝUTS: GR431, GR432, GR433, GR434 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι οι 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 

ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυµία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθµός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ηµεροµηνία αξιολόγησης των προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε φάκελο σφραγισµένο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα 
έχει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα 
πρέπει να υπάρχουν: 

 

 

Α)  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ 

της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), 

στην οποία να: 

� Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, 
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� Nα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους:  

• ∆εν βρίσκονται σε καµία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 

για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από την 

ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.  

• είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελµά τους που 

πρέπει να είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. 

• αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης, 

Τονίζεται ότι όσοι συµµετάσχουν θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν τόσο τις κεντρικές 
εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο όσο των τµηµάτων του που βρίσκονται στα Χανιά, 
Ρέθυµνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία. 
 
Β) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος) 

 

Γ) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται η προσφερόµενη τιµή, 

συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση που 

προκύπτει, χωρίς Φ.Π.Α. (αριθµητικά και ολογράφως). 

 
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι υπέρ δηµοσίου και τρίτων. 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 

αναπροσαρµόζονται. 

 

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες µέχρι την έκδοση του 
αποτελέσµατος. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη µόνο 

βάσει τιµής προσφορά, των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.  

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή µετά την 
αξιολόγηση των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον εν δυνάµει ανάδοχο, να 
υποβάλει εντός προθεσµίας,  ηµερών (10) από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ως αποδεικτικά της µη ύπαρξης των λόγων 
αποκλεισµού  που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν µε το αρ. 107 του ν.4497/2017,τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική επιστολή καλής  εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
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µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας.  
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας 
στο οποίο να πιστοποιείται ότι κατά την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά : 
 
Στους οργανισµούς κύριας ασφάλισης αλλά και στους φορείς επικουρικής ασφάλισης. 
 
Τους απασχολούµενους στην επιχείρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας που είναι 
ασφαλισµένοι σε οποιαδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 
 
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 
επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
 
Σε περίπτωση εταιρειών (Νοµικών Προσώπων) την ίδια την εταιρεία (το Νοµικό Πρόσωπο) και 
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν , εκτός εάν αυτά έχουν 
εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. 

 

4. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο 
κράτος – µέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΧΙ του  
Προσαρτήµατος  Α΄ του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται 
στο Παράρτηµα αυτό, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 
το ειδικό επάγγελµά τους. Επίσης οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

 
5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως: το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε) επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων (για Ο.Ε. 
και Ε.Ε), καθώς επίσης και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ο Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους την  Α.Ε και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει 
από το καταστατικό, αναλόγως µε την νοµική µορφή των εταιρειών η κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου.  
 

Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω 

διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Τµήµα Πρωτοκόλλου 

1ος Όροφος Κτιρίου ∆ιοίκησης 

Τ.Κ. 71410,  

Σταυρωµένος, Ηράκλειο Κρήτης 
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Περισσότερες πληροφορίες κάθε µέρα σε ώρες γραφείου στα τηλέφωνα: 2810379307, 2810 
379137 (κ. ∆αµιανάκη Μαρία και κ. Ντρετάκη Ελένη) και στο e-mail 
:mariadam@staff.teicrete.gr.  
 

Η πρόσκληση  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations.  

 
                           

                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                               

 

                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ 

           ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ69Ζ4691Ο3-Α03





 7

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΡΙ∆ΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

1. Η απεντόµωση σε χώρους γραφείων και κοινόχρηστους όπως διάδροµοι, WC, κ.λπ. θα 
πραγµατοποιείται µε χρήση ειδικού gel που θα είναι άοσµο και ασφαλές για χρήση σε 
κατοικηµένους χώρους και θα έχει την έγκριση χρήσης από τους αρµόδιους φορείς 
(Ε.Ο.Φ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.λπ.) ή µε τη χρήση 
φεροµονικών παγίδων για κατσαρίδες µε κολλώδη ουσία. Τονίζεται ότι στους παραπάνω 
χώρους σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται µε ψεκασµό, δηλαδή ψεκασµοί πάνω σε 
επιφάνειες όπου έρχονται σε επαφή µε φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύµατος δεν θα 
πραγµατοποιούνται. 
Στα φρεάτια λυµάτων (περίπου 100 στο Ηράκλειο και 50 στα τµήµατα των άλλων πόλεων)  
η απεντόµωση θα γίνεται τρεις φορές ετησίως µε υπολειµµατικούς ψεκασµούς και 
εγκεκριµένα σκευάσµατα/φάρµακα για το χρονικό διάστηµα από Απρίλιο έως Οκτώβριο.  

Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόµων στην περίπτωση έξαρσης παρουσίας πληθυσµού   
εντόµων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συσκευές καταγραφής (παγίδες κόλλας ελκυστικές, 
φεροµονικές παγίδες λεπιδόπτερων). Οι θέσεις των παγίδων αυτών πρέπει να σηµειώνονται 
σε σχέδιο κάτοψης των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης και των Τµηµάτων του στα Χανιά, 
Ρέθυµνο, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και Σητεία , η οποία και θα διατεθεί εφόσον ζητηθεί από 
την Υπηρεσία. 

2. Η ηµεροµηνία επιθεώρησης, οι αλλαγές των ελκυστικών και τα ευρήµατα πρέπει να 
καταγράφονται συστηµατικά.  

3. Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κατσαρίδων (αίθουσες, γραφεία, υπόγεια, 
κ.λπ) πρέπει να τοποθετηθούν παγίδες κόλλας µε ελκυστικό οι οποίες θα ελέγχονται 
µηνιαίως σε όλες τις επιθεωρήσεις ρουτίνας και θα αντικαθίστανται ανάλογα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή.  

4. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εντατικής καταπολέµησης, οι επιθεωρήσεις θα γίνονται 
τουλάχιστον κάθε δύο εβδοµάδες και µε εφαρµογή εντοµοκτόνου. Απεντόµωση µε τον ίδιο 
τρόπο θα γίνεται και σε περίπτωση που εµφανιστούν κατσαρίδες σε γραφείο, εργαστήριο 
κ.λπ. µετά από κλήση του χρήστη του αντίστοιχου χώρου. 

5. Οι επιθεωρήσεις θα ακολουθήσουν και µετά την εξαφάνιση των κατσαρίδων για να 
διασφαλιστεί ότι δεν έχουν εκκολαφθεί νύµφες και σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίζεται η 
χρήση των παγίδων κόλλας κατά τις επιθεωρήσεις αυτές.  

6. Στους χώρους αποθήκευσης ευπαθών υλικών που µπορεί να προσελκύουν έντοµα 
αποθηκευµένων προϊόντων θα γίνεται επιθεώρηση και έλεγχος όλου του εξοπλισµού σε 
µηνιαία βάση. 

7. Όταν εντοπιστούν φωλιές υµενοπτέρων (σφίγγες), να καταστρέφονται όταν δεν θα 
υπάρχει προσωπικό/φοιτητές στον περίγυρο χώρο. Απαιτείται έλεγχος και καταπολέµηση 
τους στους χώρους πρασίνου και τις καλλιέργειες ιδιοκτησίας του ΤΕΙ Κρήτης που 
περιβάλλουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος. 

8. Να διενεργούνται δύο ψεκασµοί   ακµαιοκτονίας των κουνουπιών σε όλες τις χαµηλές 
εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, κατά 
τους µήνες Απρίλιο και Μάιο σε µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.    

9. Να διενεργούνται µηνιαίοι ψεκασµοί προνυµφοκτονίας, - ακµαιοκτονίας   για την 
καταπολέµηση των κουνουπιών από Απρίλιο µέχρι Νοέµβριο στο χώρο επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων του «Εργαστηρίου ∆ιαχείρισης Στερεών Υπολειµµάτων και Υγρών αποβλήτων 
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στο Αγρόκτηµα, εκτάσεως περίπου 200τ.µ. και στο περιβάλλοντα χώρο του Παιδικού 
Σταθµού, εκτάσεως 245,10 τ.µ και περιµετρικά των παλαιών εστιών του ΤΕΙ Κρήτης στο 
Ηράκλειο. 
 

2. ΜΥΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ 

1. Οι δολωµατικοί σταθµοί θα αριθµηθούν και θα οριστεί η θέση τους σε σχέδιο κάτοψης του 
ΤΕΙ Κρήτης και των Τµηµάτων του στις πόλεις των Χανιών, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου, 
Ιεράπετρας και Σητείας. Οι δολωµατικοί σταθµοί θα τοποθετηθούν περιµετρικά των 
εγκαταστάσεων, εξωτερικά στις εισόδους των κτιρίων, στα υπόγεια, τις αποθήκες, 
εξωτερικά των µαγειρείων, καθώς και σε όλα τα υπόγεια κανάλια και µηχανοστάσια  των 
κτιριακών συγκροτηµάτων. Απαγορεύεται να γίνει χρήση εκτεθειµένων δολωµάτων σε 
εσωτερικές θέσεις. Το τρωκτικοκτόνο σκεύασµα (αποκλειστικά και µόνο κηρώδη δολώµατα 
σε µορφή κύβου) θα πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς µέσα σε πλαστικούς ανθεκτικούς ή 
µεταλλικούς δολωµατικούς σταθµούς, ειδικά σχεδιασµένους για να αποφεύγεται η τυχαία 
επαφή του φαρµάκου µε οργανισµούς µη-στόχους. Οι εσωτερικοί δολωµατικοί σταθµοί θα 
πρέπει να ασφαλίζουν µε κλειδί και σε καµία περίπτωση δεν θα γίνεται άνοιγµα του 
δολωµατικού σταθµού χωρίς το ανάλογο κλειδί έτσι ώστε να αποφεύγονται  τα σπασίµατα 
και οι φθορές τους, σε αντίθετη  περίπτωση το κόστος αντικατάστασης του θα επιβαρύνει 
τον ανάδοχο. Στις αίθουσες διδασκαλίας δεν θα χρησιµοποιούνται τρωκτικοκτόνα 
σκευάσµατα. 

2. Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός του κτιρίου, θα πρέπει να 
εφαρµοστεί ένα εντατικό σχέδιο καταπολέµησης και η προβλεπόµενη περιοχή και οι 
περιβάλλοντες χώροι θα επιθεωρούνται σε διαδοχικές µέρες (ακόµη και µη εργάσιµες) έως 
ότου να υπάρξουν τρεις συνεχόµενοι «καθαροί έλεγχοι». Ένας επόµενος έλεγχος θα 
ακολουθήσει µια εβδοµάδα αργότερα για τη διασφάλιση του αποτελέσµατος. 

3. Οι παγίδες σύλληψης θα επιθεωρούνται τακτικά (σε µηνιαία βάση). 
4. Θα γίνεται αντικατάσταση των κατεστραµµένων δολωµάτων και η τοποθέτηση νέων. Όπου 

απαιτείται κατά περίπτωση θα τοποθετούνται δύο ειδών διαφορετικών µορφών 
τρωκτικοκτώνα δολώµατα σε κάθε δολωµατικό σταθµό για την κάλυψη κάθε διατροφικής 
συνήθειας του τρωκτικού, το κόστος των δολωµάτων και της τοποθέτησης τους θα βαρύνει 
την ανάδοχη εταιρεία.  Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να παρέχει στον ανάδοχο µόνο τους 
δολωµατικούς σταθµούς.  

5.  Επίσης, θα διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ανώδυνος θάνατος των ζώων και ότι τα νεκρά 
τρωκτικά δεν θα αποτελέσουν εστία µόλυνσης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Ο 
ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποµάκρυνση νεκρού ζώου-τρωκτικού και την 
απολύµανση της περιοχής από τους χώρους των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των γενικών όρων. 
2. Έργο του αναδόχου θα είναι η απεντόµωση και η µυοκτονία σε όλους τους στεγασµένους 

και υπαίθριους χώρους ευθύνης του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, καθώς και των Τµηµάτων 
του στις πόλεις των  Χανίων, Ρεθύµνου, Αγ. Νικολάου, Σητείας, και Ιεράπετρας.   

3. Τα παρασιτοκτόνα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση 
των σχετικών αρµόδιων φορέων (Ε.Ο.Φ., Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
κ.λπ.) για τη συγκεκριµένη χρήση, να είναι δηλαδή κατάλληλα για χρήση και σε 
εσωτερικούς και κατοικηµένους χώρους. Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος επαφής τους µε µέλη της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας και µε οργανισµούς µη-στόχους.  

4. Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συµφωνεί και να αποδεικνύει στην τεχνική προσφορά 
του ότι τα προϊόντα που θα χρησιµοποιεί θα είναι φιλικά προς το  περιβάλλον και τον 
άνθρωπο.   

5. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρονται: α) η ονοµασία των φαρµάκων (εµπορική και 
κοινή ονοµασία), β) η σύνθεσή τους, γ) η δοσολογία τους, δ) ο αριθµός έγκρισής τους από 
τους αρµόδιους φορείς, ε) το εργοστάσιο παραγωγής τους.  
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6. Ο Υπεύθυνος Επιστήµονας του αναδόχου θα πρέπει να πραγµατοποιεί επιθεωρήσεις 
ρουτίνας σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τις οποίες α) θα γίνεται έλεγχος για ίχνη 
παρουσίας εντόµων και τρωκτικών σε όλα τα κτίρια του ΤΕΙ Κρήτης και των Τµηµάτων του, 
β) θα γίνεται έλεγχος όλων των δολωµατικών σταθµών παρακολούθησης – καταγραφής, γ) 
θα ανανεώνονται τα παρασιτοκτόνα και µη σκευάσµατα, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και 
δ) θα πραγµατοποιείται άµεση παρέµβαση σε περίπτωση ενεργούς προσβολής.  

7. Θα οριστεί τριµελής αρµόδια οµάδα παρακολούθησης εργασιών του ΤΕΙ Κρήτης ως 
υπεύθυνη για την παρακολούθηση των εργασιών καθώς και τα θέµατα καταπολέµησης των 
παρασίτων στους χώρους ευθύνης του Ιδρύµατος. 

8. Κατά την πρώτη επιθεώρηση θα πραγµατοποιηθούν ενέργειες προληπτικού χαρακτήρα 
στους χώρους αυξηµένης επικινδυνότητας (αποθήκες, υπόγεια) κι όπου αλλού είναι 
απαραίτητο καθώς και τοποθέτηση εξοπλισµού ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος (δολωµατικοί 
σταθµοί) και αναδόχου (παγίδες, δολώµατα). 

9. Κάθε ίχνος παρουσίας – δραστηριότητας παρασίτων (κατανάλωση δολώµατος, 
περιττώµατα, αριθµός νεκρών ή συλλαµβανοµένων παρασίτων κλπ) θα πρέπει να 
καταγράφεται και να αναφέρεται στο αρµόδιο όργανο του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνδυασµό µε 
λήψη µέτρων καταστολής όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

10. Η εταιρία καταπολέµησης οφείλει να προτείνει στην αρµόδια επιτροπή ΤΕΙ Κρήτης 
διορθωτικές ενέργειες αποτροπής εισόδου και παραµονής των παρασίτων στις 
εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος (καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων, ορθή αποθήκευση 
προϊόντων κ.λπ.) 

11. Κάθε επιθεώρηση ρουτίνας θα πρέπει να πιστοποιείται µε βεβαίωση πεπραγµένων που θα 
συνυπογράφεται από υπεύθυνο επιστήµονα καταπολέµησης και τη σχετική προς τούτο 
επιτροπή του ΤΕΙ Κρήτης. Στη βεβαίωση θα καταγράφονται οι δράσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν, υλικά και σκευάσµατα που χρησιµοποιήθηκαν (δόσεις, δραστικές 
ουσίες, αντίδοτα), ο χώρος και ο χρόνος εφαρµογής. Μετά το πέρας του µηνιαίου ελέγχου 
και όχι µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς 
την αρµόδια οµάδας παρακολούθησης εργασιών του ΤΕΙ Κρήτης γραπτή αναφορά (έκθεση) 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και τα πιθανά διορθωτικά µέτρα που θα πρέπει να λάβει 
το ΤΕΙ Κρήτης για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των χώρων. 

12. Η πληρωµή των εργασιών του αναδόχου θα πραγµατοποιείται σε µηνιαία βάση, µετά την 
έκδοση του νόµιµου τιµολογίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Υποχρεωτικά δε,  θα 
συνοδεύεται από το σχετικό πρακτικό ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή του 
ΤΕΙ Κρήτης για την πορεία εξέλιξης του έργου.  

13. Οποιαδήποτε περίπτωση αναφοράς έκτακτης ανάγκης επέµβασης πρέπει να ακολουθείται 
από επίσκεψη του αναδόχου εντός 24 ωρών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ΤΕΙ Κρήτης. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει συντονιστή της διαδικασίας του έργου µε διαρκή 
ικανότητα άµεσης επικοινωνίας µέσω κινητής τηλεφωνίας καθώς και αντικαταστάτη του.  

14. Κατά την υπογραφή της σύµβασης θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση 
ανάγκης άµεσης επέµβασης στο περιβάλλον των δολωµατικών σταθµών (εσωτερικών και 
εξωτερικών) θα ανταποκριθεί άµεσα ο ίδιος ή άλλος από τον ανάδοχο εξουσιοδοτηµένος 
ειδικά συνεργάτης.    

15. Ο ανάδοχος δεσµεύεται  έως και έναν µήνα από τη λήξη της σύµβασης να ελέγχει και να 
συντηρεί τους χώρους των εργασιών του προκειµένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσµατικότητα του έργου του, καθώς και να αποσύρει επιµελώς όλον τον εξοπλισµό 
του και τα χρησιµοποιηµένα σκευάσµατα του.  

16. Κατά την απεντόµωση – µυοκτονία θα πρέπει να τηρούνται οι όροι και οι διατάξεις του Β.∆. 
374/67 (ΦΕΚ 114Α), Ν. 721/77, της υπ’ αριθµ. 152347/3807/11-5-81 απόφασης του Υπ. 
Γεωργίας και του Π.∆. 205/2001. 

17. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων.  
18. Τα παραπάνω θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές µπορείτε να απευθύνεστε 
στον κ. Μιχάλη Παπαηλιάκη, Γεωπόνο, κιν. τηλέφωνο: 6936904293. 
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