
 

 
 
 
 
 
Σίνδος, 29-11-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΘ 141 57400 ΣΙΝΔΟΣ 
Πληροφορίες: Τακουσίδου Μαριάνθη 
Email: promithies@the.ihu.gr 
Τηλέφωνο: 2310 013685  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, 

6. το Ν.4610/2019 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α΄/07-05-2019),  

7. την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 326/ ΥΟΔΔ /05-06-2019), 

8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/(ΦΕΚ 550/Β/20-02-2020) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

9. Την απόφαση της 33ης/30-08-2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής για 
Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβής Προμηθειών και λοιπών Επιτροπών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (από 01.09.2021-31.08.2022), 

10. το με Αριθ. Πρωτ. ΔΦ 2.2/Ε/22362/24-11-2021 αίτημα παροχής  υπηρεσιών για εργασίες 
σποραδικών απολυμάνσεων μετά την εμφάνιση κρουσμάτων COVID-19 στις 
εγκαταστάσεις ΔΙΠΑΕ, που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές με ΑΔΑΜ 
21REQ009600825,  

11. την Αριθ. Πρωτ. Απόφαση 581/25-11-2021 με ΑΔΑ ΨΟ0Θ46ΨΖ3Π-ΚΚΑ, Ανάληψη 
Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2021, η δαπάνη 3.100,00€ για Απολύμανση 
Πανεπιστημιουπόλεων ΔΙΠΑΕ βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0879 του τακτικού 
προϋπολογισμού 2021 ως εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ 21REQ009624860,  

12. Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90920000-2 - «Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων». 

 

καλεί 
 





τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά υπηρεσιών 
«ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19 ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 

 Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2021 και 
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0879. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ και 
μηδέν λεπτών (3.100,00 €) με ΦΠΑ 24% ή δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και μηδέν 
λεπτών (2.500,00€) άνευ ΦΠΑ και εξακοσίων ευρών και μηδέν λεπτών (600,00 €) για ΦΠΑ 
24%. 

 Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90920000-2 «Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων». 

 Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικό αίτημα δαπάνης μαζί με 
τις τεχνικές προδιαγραφές τους όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α’. 

 Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

 Η ανάθεση μπορεί να γίνει μόνο συνολικά για όλο το αίτημα. 

 Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

 

Τακτικός Προϋπολογισμός □ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Υπεύθυνος Παραλαβής:  
Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται: 

 για θέματα Σίνδου – Θέρμης στον κ. Μαρασλίδη Ιωάννη, 2310013660, johnmara@ihu.gr 

 για θέματα Σερρών, Κατερίνης, Κιλκίς στην κα. Ζαχαρούδη Αθηνά, 2321049104, 
zaxaroudi@ihu.gr 

 για θέματα Καβάλας, Δράμας, Διδυμοτείχου, στον κ. Κασαστογιάννη Άγγελο, 2510462182, 
akas@emt.ihu.gr 

 
Υπηρεσίες προς προμήθεια: 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσιών Ποσότητα Μ.Μ. 
Τιμή μονάδας 
χωρίς Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 
% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 

01 
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΑΕ 

1 κ.α 2.500,00 € 2.500,00 € 24,00 3.100,00 € 

 

 
Φάκελος Προσφοράς 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Τμήμα Πρωτοκόλλου, ΤΘ 141 ΤΚ 
57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την Τετάρτη 08-12-2021 και ώρα 13:00. 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 





«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Δ.Ο.Υ, ΑΦΜ Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19  

ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ» - ΚΩΔ 309/21 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 08-12-2021 και ώρα 13:00 
 
 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
σύμφωνα με το παράρτημα Β’. 

 Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα. 

 Για ποσά άνω των 2.500,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίζεται πέρα των ανωτέρω 
Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

 και τα ακόλουθα έγγραφα σε απλά φωτοαντίγραφα ή σε απλές υπεύθυνες δηλώσεις: 
1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος απολυμάνσεων, εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία 

ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος απολυμάνσεων σύμφωνα με το 
ν.3919/2011. 

2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε σχέση με εφαρμογές απολυμάνσεων. 
3. Άδειες, δελτία δεδομένων ασφαλείας και τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά 

απολυμάνσεων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση ότι θα 
χρησιμοποιήσει αποκλειστικά αυτά τα υλικά, τα οποία πρέπει να αναφέρει ονομαστικά 
στην υπεύθυνη δήλωση, η οποία δε χρειάζεται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

4. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία δε χρειάζεται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ότι δεν 
εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης του αρ.73 και του αρ.74 του Ν.4412/2016 και ότι θα 
συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης και τις εντολές της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα και 
την απόρριψη του υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
 
 
 
 

Δημήτριος Μπαντέκας 
Καθηγητής 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Εφαρμογή απολύμανσης - μικροβιοκτονίας σε τμήμα των εγκαταστάσεων του Δι.Πα.Ε. 

στα οποία περιλαμβάνονται γραμματείες, γραφεία διοίκησης, γραφεία προσωπικού, 

εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, διάδρομοι, WC, θερμοκήπια, στάβλοι, κτλ. σύμφωνα με 

τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α Περιγραφή Εμβαδόν στεγασμένων χώρων 

1 Σίνδος-Θέρμη 38.000m2 

2 Σέρρες-Κιλκίς-Κατερίνη 12.000m2 

3 Καβάλα-Δράμα-Διδυμότειχο 5.000m2 

 

Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η 

μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους όπου 

συνωστίζονται πολλά άτομα. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος απολύμανσης – μικροβιοκτονίας. Για την εκτέλεση της 

εργασίας απαιτείται οι χώροι να είναι καθαροί από οποιοδήποτε οργανικό φορτίο, χωρίς 

παρουσία ανοικτών τροφίμων, γεγονός που θα επιτευχθεί σε συνεννόηση με τους χρήστες των 

χώρων και τον ανάδοχο καθαριότητας. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 

 

Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας θα γίνει με τη μέθοδο της ψυχρής 

εκνέφωσης (cold fogging), καλύπτοντας το σύνολο του όγκου, του προς απολύμανση χώρου και 

των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι 

αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή 

υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα εκνέφωσης ULV (fogger), 

όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο 

του χώρου που απολυμαίνεται. 

Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση θα πρέπει να είναι σύμφωνα 

με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, να έχουν χρησιμοποιηθεί 

διεθνώς και από τον Π.Ο.Υ., να είναι άοσμα, μη τοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους 

υπαλλήλους του Δι.Πα.Ε. και τους επισκέπτες, να είναι αποτελεσματικά, να μην αφήνουν ίχνη 

στις περισσότερες επιφάνειες και να μη διαβρώνουν τις επιφάνειες. 

Συγκεκριμένα, η επέμβαση θα πρέπει να γίνει με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, 

ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με εξαιρετική ικανότητα 

διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα πιθανών 

εστιών (αποτελεσματικά κατά μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων και ιών), καθώς και δεν πρέπει 

να έχουν υπολειμματική δράση. Κατά τη διαδικασία της απολύμανσης θα πρέπει να 





λαμβάνεται υπόψη το άμεσο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ανθρώπων, 

κατοικίδιων και τροφίμων. 

Μετά την πραγματοποίηση απολύμανσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην 

υπηρεσία πιστοποιητικό απολύμανσης καθώς και να αναρτήσει στους πίνακες ανακοινώσεων 

των χώρων που απολυμάνθηκαν, συνοπτικό έντυπο με το οποίο θα ανακοινώνεται η 

πραγματοποίηση απολύμανσης. 

Οι εφαρμογές απολυμάνσεων θα πραγματοποιούνται σποραδικά (περίπου 500-2.000m2 

κάθε φορά), μετά την εμφάνιση βεβαιωμένων κρουσμάτων ή εν πάση περιπτώσει όταν κριθεί 

απαραίτητο, μετά από κλήση της Τεχνικής Υπηρεσίας και έως την συμπλήρωση των ανωτέρω 

τετραγωνικών μέτρων.  

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται τμηματικά σε συνεννόηση με την υπηρεσία σύμφωνα 

με τις εκτελεσμένες εργασίες.  

Υποχρεωτικά με την αλλαγή του οικονομικού έτους θα πρέπει να τιμολογηθούν οι μέχρι 

τότε παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Χρονική διάρκεια παρεχόμενων υπηρεσιών 250 ημέρες ή έως την εξάντληση των m2. 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19  
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΑΕ» 

ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  
 
 
 
 
 

 
 

Α/Α Περιγραφή αγαθών/υπηρεσιών Ποσότητα Μ.Μ. 
Τιμή μονάδας χωρίς 

Φ.Π.Α 
Σύνολο  

χωρίς Φ.Π.Α 

1 
ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΑΕ 

1 κ.α.   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  
 
 
 

Ημερομηνία ……../………../2021 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου) 

 
Δηλώνω ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές. 
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