
1 
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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                          
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ           
Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης 
Ταχ.  ∆/νση   : ∆ιοικητήριο                                             ΠΡΟΣ:  ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-  
(Αντωνοπούλου µε ∆. Γεωργιάδου)                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      
Ταχ. Κώδικας: 380 01 - Βόλος                      Π. Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ                           
Πληροφορίες : Ζήση Παρασκευή                              
Τηλέφωνο     : 24213 52626                                                                              
E-mail: p.zisi@thessaly.gov.gr 
 
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων επιθυµεί την ανάδειξη 
προµηθευτή για να αναλάβει, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, την 
απολύµανση των κτιρίων των Π.Ε.Μ&Σ (∆ιοικητήριο, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας, ∆/νση Κτηνιατρικής, Κτηνιατρική Αλµυρού & Βελεστίνου,  
Γραφείο Τουρισµού Σκιάθου, ΚΤΕΟ, ΚΕΑ∆ΗΣΥ, Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων), καθώς και των κτιρίων της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στα πλαίσια µέτρων προστασίας, 
περιορισµού, αποφυγής και µετάδοσης, της διασποράς του Covid-19 έως τις 
31/12/2022. 

 
Για το λόγο αυτό: 
Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και 
νοµικών προσώπων, τους συνεταιρισµούς που επιθυµούν και 
δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές για την «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την απολύµανση των κτιρίων» της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και 

Σποράδων, συγκεκριµένα των κτιρίων των Π.Ε.Μ&Σ (∆ιοικητήριο, ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, ∆/νση Κτηνιατρικής, Κτηνιατρική Αλµυρού & 
Βελεστίνου,  Γραφείο Τουρισµού Σκιάθου, ΚΤΕΟ, ΚΕΑ∆ΗΣΥ, Τµήµα Κίνησης 
Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων), καθώς και των κτιρίων της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, δαπάνης µέχρι του 
ποσού 22.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής. 
Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

 
Αντικείµενο είναι η εφαρµογή απολύµανσης των κτιρίων, των Π.Ε.Μ&Σ, 
(∆ιοικητήριο, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, ∆/νση 
Κτηνιατρικής, Κτηνιατρική Αλµυρού & Βελεστίνου,  Γραφείο Τουρισµού Σκιάθου, 
ΚΤΕΟ, ΚΕΑ∆ΗΣΥ, Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων), 
καθώς και των κτιρίων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Μαγνησίας, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, αλλά και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, στα πλαίσια µέτρων προστασίας, περιορισµού, αποφυγής και 
µετάδοσης, της διασποράς του Covid-19, έως τις 31/12/2022, µέχρι του ποσού 
των 22.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. όπως αναλυτικά περιγράφεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 
προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο του αντικειµένου της 
πρόσκλησης. 
 

2.  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές  τοποθετούνται µέσα σε ένα ενιαίο σφραγισµένο φάκελο 
δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος 
σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο 
επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή:  
1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα 
περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως 
προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  
2) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  
Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί µέρους φάκελοι θα φέρουν 
τις ενδείξεις:  
α) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» των Π.Ε.Μ 
& Σ (∆ιοικητήριο, ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, ∆/νση 
Κτηνιατρικής, Κτηνιατρική Αλµυρού & Βελεστίνου,  Γραφείο Τουρισµού Σκιάθου, 
ΚΤΕΟ, ΚΕΑ∆ΗΣΥ, Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων), 
καθώς και των κτιρίων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Μαγνησίας, ανάλογα µε τις προκύπτουσες, αλλά και τις εντολές της Υπηρεσίας, 
στα πλαίσια µέτρων προστασίας, περιορισµού, αποφυγής και µετάδοσης, της 
διασποράς του Covid-19, έως τις 31/12/2022, µέχρι του ποσού των 22.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το 
σύνολο του αντικειµένου της πρόσκλησης. 
 
β) «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» 
 

3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε τη προσφορά τους:  
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1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συµµετέχουν, χωρίς 
θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ηµεροµηνία, την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται:   

 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης. 

 ∆εν έχουν κώλυµα αποκλεισµού από τη συµµετοχή τους σε διαδικασία 
σύναψης σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 
4) και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς 
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν.  

 Ο νόµιµος εκπρόσωπό τους. 
 Ότι η προσφορά τους είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήµατος Α τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις 
προδιαγραφές & τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

2. Πιστοποιητικό Αρµόδιας Αρχής του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, το 
οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Η ισχύς του 
αποδεικτικού ενηµερότητας ορίζεται σε δύο (2) µήνες, στην περίπτωση που δεν 
υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την 
οποία ζητείται. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) µήνα, σε 
περίπτωση ύπαρξης µη ληξιπρόθεσµων οφειλών, οφειλών που τελούν σε 
αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης τµηµατικής καταβολής. 
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµης επαγγελµατικής 
οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου 
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
 

4.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν 
όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης.  
 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 
Η Οικονοµική προσφορά των υποψηφίων, θα περιλαµβάνει τα ποσά σε ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
προϋπολογιζόµενο ποσό των 22.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση που η προσφερόµενη τιµή µε ΦΠΑ υπερβαίνει τον προϋπολογισµό 
η προσφορά του συµµετέχοντα θα απορρίπτεται.  
Στην προσφορά θα δοθεί καθαρή τιµή, το ποσοστό και ποσό Φ.Π.Α και η τελική 
τιµή, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τα τετραγωνικά µέτρα των 
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κτιρίων, (Σχετικά ο συνηµµένος Πίνακας Β µε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 
 

6. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 
Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο 
υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα 
αξιολογηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά 
της παρούσας).  
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα συνεχίσουν µε άνοιγµα των «Οικονοµικών 
Προσφορών». Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την 
χαµηλότερη τιµή.  
Σηµειώνεται ότι: Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν 
απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόµιµο εκπρόσωπό του.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος 
άρθρου, νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 
 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Θεσσαλίας έτους 
2022 και συγκεκριµένα µε δέσµευση πίστωσης του Φορέα 073 στον ΚΑΕ 5152. 
συνολικού ποσού είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ (22.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.  
 

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την 
αποστείλουν ταχυδροµικά σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι την 19/01/2022 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 
π.µ. στην ακόλουθη ταχυδροµική διεύθυνση: 
 

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ∆ιοικητήριο 

(Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) Τ.Κ. 38001 Βόλος, 
(γραφείο 3, ισόγειο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ). 

 

 
Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται και λαµβάνουν αριθµό 
πρωτοκόλλου µέχρι και την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα στην 
προαναφερόµενη ταχυδροµική διεύθυνση.  
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Οι προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
∆ιευκρινίζεται ότι οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν το 
δικαίωµα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έως την πληρωµή, να ζητήσουν 
από τον προµηθευτή, κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν σκόπιµο. 

 
Επισυνάπτονται:  
 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
2. ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
3. ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
                                                                                                     - ΜΕ Ε.Π. -  
                                                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
  
 
                                                                                            ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ  
                                                                                        ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
 
1. Πίνακα ανακοινώσεων  
    ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας 
    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
2. Εφηµερίδα  της Υπηρεσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 
 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

 Η απολύµανση των κτιρίων  θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε 

απολυµαντικό εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ, να αποτελεί 

σταθεροποιηµένο διάλυµα διοξειδίου του χλωρίου ClO2, να µην 

προκαλεί αλλοιώσεις στις υπό εφαρµογή επιφάνειες, στα έγγραφα, 

στους Η/Υ και στο λοιπό εξοπλισµό, στα αντικείµενα και στα έπιπλα. 

      ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 

      Μορφή: Υγρό 

      Χρώµα: Άχρωµο 

            Οσµή: Άοσµο 

 Οι εργασίες της απολύµανσης - µικροβιοκτονίας που θα 

πραγµατοποιηθούν, να γίνονται µε την ειδική µέθοδο cold fogging 

(εκνέφωση ψυχρού) από ειδικό µηχάνηµα εκνεφωτήρα µε 

δυνατότητα ρυθµιζόµενης εκνέφωσης από ULV (υπέρ µικρού 

όγκου). Η µέθοδος cold fogging επιτυγχάνει αποτελεσµατική 

απολύµανση κατά επιφάνεια και κατ' όγκο στο σύνολο των χώρων 

και των αντικειµένων που βρίσκονται σε αυτόν, χωρίς να βλάπτει ή 

να αντιδρά µε τα υλικά του χώρου.  

 Η µέθοδος απολύµανσης και στοιχεία για τα προτεινόµενα 

σκευάσµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό την 

αποτελεσµατική απολύµανση (τεχνικό φυλλάδιο), θα αναφέρονται 

αναλυτικά στην προσφορά που θα υποβληθεί. 

 Το προσωπικό που θα διενεργήσει τις εφαρµογές  θα πρέπει να 

είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να λαµβάνει όλα τα µέτρα ατοµικής 

προφύλαξης κατά την εργασία αλλά και τα προβλεπόµενα µέτρα 

προφύλαξης των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήµατος και του 

περιβάλλοντος γενικότερα, από τα χρησιµοποιούµενα 

σκευάσµατα. Οι απολυµαντές θα πρέπει να διαθέτουν ειδική στολή, 

να φέρουν γάντια, γυαλιά ασφαλείας, µάσκα,  κατά την ώρα της 

εργασίας τους. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφαλείας κατά τις εφαρµογές, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά 





7 
 

και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη 

εφαρµογή τους. 

 Η εκτέλεση εργασιών σε κάθε χώρο, θα γίνεται ηµέρες και ώρες 

καθ’ υπόδειξη της κάθε υπηρεσίας  

 Ο ανάδοχος µετά την εφαρµογή θα προσκοµίζει ξεχωριστό 

πιστοποιητικό εφαρµογής για κάθε κτίριο, που θα αναφέρει το 

χρησιµοποιούµενο σκεύασµα και όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες (ηµεροµηνία, χώρος εφαρµογής, µέθοδος 

εφαρµογής, είδος σκευάσµατος και δοσολογία). 

 
Με την προσφορά τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν: 

 
1. Τα σχετικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheets 

- MSDS) όλων των σκευασµάτων που προτίθενται να 
χρησιµοποιήσουν. 

2. Εγκρίσεις για τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν, από τους 
αρµόδιους κρατικούς φορείς, όπως ορίζει η ισχύουσα Εθνική και 
Κοινοτική Νοµοθεσία (Ε.Ο.Φ., κ.λ.π.).  

3. Αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώµατος χρήσης του µηχανήµατος ψυχρής 
εκνέφωσης. 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι θα 
παρέχει στους ψεκαστές µέσα ατοµικής προστασίας (φόρµες, 
γάντια, µάσκες) κ.λ.π., τα οποία θα χρησιµοποιούν κατά την εκτέλεση 
των εφαρµογών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Φ.Μ. 

 

∆.Ο.Υ. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

Τ.Κ. 

 

ΠΟΛΗ 

 

ΝΟΜΟΣ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

 

ΦΑΞ 

 

Ε-MAIL 

 

Ηµεροµηνία: 

 
 
 
 
 
Για τον υποψήφιο ανάδοχο προµηθευτή      
 Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου 
Σφραγίδα/υπογραφή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Απολύµανση Κτιρίων 

Τ.µ/ 
ΚΤΙΡΙΟ/ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ 
ΚΤΙΡΙΟ/ 
ΟΡΟΦΟ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΠΟΣΟ 
Φ.Π.Α 24% 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

∆ιοικητήριο 3.535.41τ.µ.      

Ισόγειο 1.155,60τ.µ.      

1ος  Όροφος 793,27τ.µ.      

2ος  Όροφος 793,27τ.µ.      

3ος  Όροφος 793,27τ.µ.      

∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριµνας 
(ισόγειο κτίριο) 

232,83τ.µ.      

Κτηνιατρική 313,77τ.µ.      

Ισόγειο 193,16τ.µ.      

1ος  Όροφος 120,61τ.µ.      

Κτηνιατρική Αλµυρού 103,50τ.µ.      

Κτηνιατρική Βελεστίνου 113,60τ.µ.      

Κ.Τ.Ε.Ο. 
(ισόγειο κτίριο) 

1.301,50τ.µ.      

Τµήµα Κίνησης 
Οχηµάτων της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων 

395,00τ.µ.       

Ισόγειο( πρώην ∆ΕΣΕ) 70τ.µ      

Ισόγειο (θέση ΚΟΥΚΟΣ) 162,50τ,µ      

1ος  Όροφος (θέση 
ΚΟΥΚΟΣ) 

162,50τ.µ      

ΚΕΑ∆ΗΣΥ 
(∆/νση Μεταφορών) 

1.817,42τ.µ.      

Ισόγειο 305,42τ.µ.      

Ισόγειο κτίριο 
επιθεώρησης οχηµ. 

200,00τ.µ.      

1ος  Όροφος 748,66τ.µ.      

2ος  Όροφος 516,73τ.µ.      

3ος  Όροφος 
(απόληξη 

κλιµακοστασίου) 
46,61τ.µ.      

Γραφείο Τουρισµού, 
Σκιάθου 

57,85τ.µ.      

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

405,77τ.µ.      

Ισόγειο 142,00τ.µ.      

1ος  Όροφος 142,00τ.µ.      

2ος  Όροφος 121,77τ.µ.      

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

(Ισόγειο και 8 όροφοι) 
1.089,00τ.µ.      

Ισόγειο 121,00τ.µ.      

1ος  Όροφος 121,00τ.µ.      

2ος  Όροφος 121,00τ.µ.      

3ος  Όροφος 121,00τ.µ.      

4ος  Όροφος 121,00τ.µ.      

5ος  Όροφος 121,00τ.µ.      
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6ος Όροφος 121,00τ.µ.      

7ος  Όροφος 121,00τ.µ.      

8ος  Όροφος 121,00τ.µ      

Προϋπολογιζόµενο 
ποσό 22.000,00€ 

(συµπ. 24% Φ.Π.Α)  
ΣΥΝΟΛΑ 

8.959,80
τ.µ 

 

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ………………………….. ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% Φ.Π.Α 

 
 
 
Για τον υποψήφιο ανάδοχο προµηθευτή  
Σφραγίδα/υπογραφή 
Ονοµατεπώνυµο Νοµίµου Εκπροσώπου 




