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                           Ανακοίνωση σλλογής Προσυορών   

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή 

πξνζθνξάο γηα ηελ απεληόκσζε-κπνθηνλία όισλ ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ 

ρώξσλ ηνπ Δηθαζηηθνύ Μεγάξνπ ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ,  επί ηεο νδνύ Κπξίιινπ 

Λνπθάξεσο 14 , όπνπ ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ, ηεο 

Εηζαγγειίαο Εθεηώλ Αζελώλ, ηεο Εηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Αζελώλ, ηεο 

Υπεξεζίαο ηνπ Πνηληθνύ Μεηξώνπ ηεο Εηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Αζελώλ, ην 

Δηθαζηήξην Αλειίθσλ Αζελώλ, ην Αξρείν ηνπ Εηξελνδηθείνπ Αζελώλ θαη ην Γεληθό 

Αξρείν θαη Τκήκα ηνπ Πνηληθνύ Αξρείνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, θαζώο θαη ηνπ 

λένπ Δηθαζηηθνύ Κηηξίνπ ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ επί ηεο νδνύ Δέγιεξε. 

 

          Παο γλσξίδνπκε όηη έρεη  εγθξηζεί πίζησζε ύςνπο εμαθνζίσλ είθνζη 

(620,00) επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. γηα εξγαζίεο απεληόκσζεο 

κπνθηνλίαο ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 43119/15.7.2019 κε ΑΓΑ ΥΘΤ4Υ-

ΞΓΝ απόθαζε ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. Υο εθ ηνύηνπ ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη ε επηινγή ζα γίλεη κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή. Ζ ηηκή κνλάδαο ρσξίο  Φ.Ξ.Α.  

ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ. 



2 

 

   Ξαξαθαινύκε λα καο απνζηείιεηε ηελ πξνζθνξά ζαο κέρξη ηελ 9 

Πεπηεκβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00΄ ιήμεο θαηάζεζεο 

πξνζθνξώλ. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο πξέπεη λα ππνβάινπλ ή λα 

απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηελ Γεπηέξα 9 Πεπηεκβξίνπ 2019 θαη 

ώξα 10.00΄π.κ., ζην θαηάζηεκα ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ γξαθείν 1341, 7νο 

όξνθνο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ (Γ/λζε Θπξίιινπ Ινπθάξεσο  14) ζηνλ θ. 

Αζαλάζην Κπαιαρνύηε, ηειέθσλν 210-6404206 θαη ΦΑΣ 210-6404644. 

Ακέζσο κεηά ζα επαθνινπζήζεη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ, ε απνζθξάγηζε 

ζα γίλεη δεκόζηα. 

 Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν απηνπξνζώπσο ή κε 

εθπξόζσπό ηνπ, ή ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή courier ζηελ σο 

άλσ δηεύζπλζε. 

 Πηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο νπδεκία επζύλε θέξνπκε 

γηα ηνλ ρξόλν θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα 

απνζηαινύλ. 

 Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα 

είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

 Ζ αλαθνίλσζε γηα ηε ζπιινγή πξνζθνξώλ γηα απεληόκσζε- κπνθηνλία 

ζην θηίξην ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ, ζα αλαξηεζεί ζηε «Γηαύγεηα» θαη ζηηο 

αλαθνηλώζεηο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ www.efeteioathinon.gr 

Η αλσηέξσ εξγαζία απεληόκσζεο - κπνθηνλίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζε όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ κε 
κία (1) εθαξκνγή θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. ΓΟΑΦΔΗΑ  

2. ΓΟΑΦΔΗΑ ΓΗΑΠΘΔΤΔΥΛ - W.C  

3. ΘΟΑΡΖΡΖΟΗΑ 
4. ΑΗΘΝΠΔΠ ΑΘΟΝΑΡΖΟΗΥΛ 
5. ΣΥΟΝΗ ΓΗΔΗΛΖΠ ΡΝΑΙΔΡΔΠ 

     6. ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΗ ΣΥΟΝΗ – ΘΙΗΚΑΘΝΠΡΑΠΗΑ 
     7. ΔΗΠΝΓΝΗ - ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ 
     8. ΓΘΑΟΑΕ-ΣΥΟΝΗ ΠΡΑΘΚΔΠΖΠ 
     9.ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΗ ΣΥΟΝΗ 
     10. ΣΥΟΝΗ ΑΟΣΔΗΝ 
     11. ΓΗΑΓΟΝΚΝΗ-ΣΥΟΝΗ ΞΝΓΔΗΥΛ, ΞΝΛΝΚΝΗ, ΙΝΘΗΑ 
 

http://www.efeteioathinon.gr/
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    Η ππεξεζία ηνπ Εθεηείνπ Αζελώλ δελ θέξεη θακία επζύλε γηα ειιηπή 

πεξηγξαθή ησλ ρώξσλ  επεηδή ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη ν ίδηνο λα 

επηζθεθζεί θαη λα δεη ηνπο ρώξνπο γηα λα έρεη ηδία άπνςε γηα λα ππνβάιεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ ζηελ ππεξεζία καο γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

1. Λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο αδείαο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

2. Ρα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ λα είλαη θαηάιιεια θαη 

επηηξεπηά γηα εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη λα είλαη 

εγθεθξηκέλα από ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπ ΔΝΦ. 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  

ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ 

1. Νη εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ πιεζπζκνύ εξπόλησλ 

θαη ηπηάκελσλ εληόκσλ ( θαηζαξίδα, θνπλνύπηα , κπξκήγθηα , 

ςύιινη , αθάξεα θ.α) κε ππνιεηκκαηηθό ςεθαζκό κέζν ςεθαζηήξα 

πηέζεσο. Πε όπνηνπο ρώξνπο έρεη εκθαληζηεί ςηιή θαηζαξίδα λα 

γίλεη εθαξκνγή κε GEL δόισζεο. 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

1. Έιεγρνο θαη αιιαγέο δνισκάησλ ζηνπο είθνζη (20) δνισκαηηθνύο 

ζηαζκνύο ελδείμεσλ  ηξσθηηθώλ. 

2. Πε πεξίπησζε πνπ παξνπζηαζηεί εκθάληζε εληόκσλ ή ηξσθηηθώλ κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο απεληόκσζεο-κπνθηνλίαο ε εηαηξεία αλαιακβάλεη 

ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ λα επαλαιάβεη ζηνπο 

ρώξνπο απηνύο ηελ ίδηα εθαξκνγή. 

3.  Ζ αλσηέξσ εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από ζπλελλόεζε κε 

ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηώλ. 

 

Ζ σο άλσ εξγαζία απεληόκσζεο-κπνθηνλίαο ζα πξέπεη λα έρεη 

νινθιεξσζεί κέρξη ηεο 23 Νθησβξίνπ 2019. 
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 Κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ζα παξαδνζεί βεβαίσζε 

επίζθεςεο θαη πηζηνπνηεηηθό απεληόκσζεο-κπνθηνλίαο ππνγεγξακκέλν 

από ηνλ ή ηνπο ππεύζπλνπο επηζηήκνλεο ηεο εηαηξείαο. 

 Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο (ηηκνιόγην) ζα 

εθδνζνύλ ζηα ζηνηρεία : 

Τποσργείο Γικαιοσύνης, Γιαυάνειας &  

Ανθρωπίνων Γικαιωμάτων 

Μεσογείων 96-ΑΘΗΝΑ,  

Α.Φ.Μ. 090169674, Γ.Ο.Τ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΔΛΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΑΜΑΓΙΑΝΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΦΔΣΩΝ 


