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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για προσφορές για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - 
απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας με αριθμό 5/2020 
 
 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης - Λουτρών, Τ.Κ. 
81100, προκηρύσσει τοπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - 
απολύμανσης και προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας στο πλαίσιο των έργων και των 
δράσεων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020: "ESTIA II: Rental 
accommodation scheme for asylum seekers on Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), "ΜΕRΙΜΝΑ – Safeguarding children at Greek 
border points" που χρηματοδοτείται από τη DG HOME και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (IOM), "Integrated Child and Family Support Hub (TAPUAT) and non-formal education 
for refugee and migrant women and children in Lesvos" που υλοποιεί σε συνεργασία με τη UNICEF, 
3η Τροποποίηση της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: 
Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 
2018» με κωδικό ΟΠΣ 5017282, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: 
“Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 
2019 Δομή Σκρα 5”» που έχει λάβει κωδικό MIS 5041653 και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας» του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 
ΕΣΠΑ 2014-2020, KAtastrophe auf lesbos LIndern : hilfe für MEnschen am RAnde (KALI:MERA). 
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Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου, στις 
10:00 π.μ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή, σφραγίδα, 
ημερομηνία) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου procurement@iliaktida-amea.gr, να 
παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν 
Τμήματος Προμηθειών ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (1ο 
χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών), με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τη λήξη της προθεσμίας. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να ληφθούν εντός της 
προθεσμίας. Στην περίπτωση που στείλετε την προσφορά σας ταχυδρομικά είναι απαραίτητο να 
ενημερώσετε την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και τηλεφωνικά ή μέσω email. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για κάθε υπηρεσία και είδος που πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
 
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης των παραπάνω έργων, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
 

1. Μικροβιακή απολύμανση των εγκαταστάσεων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και των 
συνεργαζόμενων με αυτή με εφαρμογές με εγκεκριμένα σκευάσματα. 

2. Απεντόμωση κτιρίων για την καταπολέμηση κατσαρίδων, μυρμηγκιών, αραχνών και λοιπών 
εντόμων. Gel ή γενικός ψεκασμός ερπόντων ή ιπτάμενων εντόμων. Κατά την απεντόμωση θα 
γίνεται καταπολέμηση κατσαρίδων, μυρμηγκιών, αραχνών και λοιπών εντόμων υγειονομικής 
σημασίας, είτε με ψεκασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα ανά περίπτωση, είτε με 
κατσαριδοκτόνο gel, σε κρίσιμες θέσεις εσωτερικά και εξωτερικά των κτιριακών 
εγκαταστάσεων.  

3. Απεντόμωση από ακάραια ή κορέους με οικολογικό καθαρισμό των στρωμάτων ύπνου ή 
καναπέδων, καθώς του περιβάλλοντα χώρου (δωμάτιο).  

4. Απεντόμωση από ψύλλους. 
5. Παροχή, τοποθέτηση, σήμανση και αντικατάσταση σε περίπτωση καταστροφής δολωματικών 

σταθμών για την καταπολέμηση ποντικιών και αρουραίων. Στους εσωτερικούς χώρους των 
κτιρίων, καθώς και περιμετρικά αυτών, θα τοποθετούνται, όπου απαιτείται, Δολωματικοί 
Σταθμοί Ασφαλείας. Οι Δολωματικοί Σταθμοί Μυοκτονίας για την καταπολέμηση των 
τρωκτικών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, θα πρέπει να είναι με Κλειδαριά Ασφαλείας 
για τη διαφύλαξη της μη προσπελασιμότητας από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Το υλικό 
κατασκευής του σταθμού θα πρέπει να είναι σκληρό πλαστικό, ανθεκτικό σε εξωτερικές 
καιρικές συνθήκες. Στους εσωτερικούς χώρους, θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή με χρήση μη 
τοξικών παγίδων και μέσων αντιμετώπισης του προβλήματος. 
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6. Φάκελος Απεντόμωσης - Μυοκτονίας. Αποκλειστικά για την 3η Τροποποίηση της Δράσης 
«Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του έργου: Λειτουργία Δομών 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για το 2018» με 
κωδικό ΟΠΣ 5017282 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, καθώς και τη δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ για την υλοποίηση του 
έργου: “Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα 
ΑΜΚΕ για το 2019 Δομή Σκρα 5”» που έχει λάβει κωδικό MIS 5041653 και 
συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, όπου 
απαιτείται, θα συντάσσεται φάκελος Απεντόμωσης - Μυοκτονίας. Στον εν λόγω φάκελο, ο 
οποίος θα παραδοθεί μετά την έναρξη της συνεργασίας, θα περιέχονται τα ακόλουθα: 1) 
κάτοψη χώρου όπου αποτυπώνονται οι θέσεις των δολωματικών σταθμών, 2) πιστοποιητικά 
εφαρμογών ανά μήνα, 3) φύλλα ελέγχου των δολωματικών σταθμών ανά μήνα, 4) εκθέσεις 
πορείας του έργου ανά μήνα, 5) άδεια της εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
6) άδειες-εγκρίσεις M.S.D.S. των βιοκτόνων σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, 7) 
αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO της εταιρείας, 8) αντίγραφο του συμβολαίου 
ασφαλιστικής κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους. 

Την έρευνα, την προμήθεια, καθώς και το κόστος προμήθειας των υλικών, φαρμάκων, κ.α. τα 
αναλαμβάνει ο προμηθευτής. Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο 
πρότυπο, να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την υπογραφή του προμηθευτή, τη σφραγίδα της 
επιχείρησης, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα 
πεδία «τιμή» και «περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή αφορά στην αξία συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και η περιγραφή αφορά στη σύνθεση της υπηρεσίας). Ειδικά για την υπηρεσία ή την 
προμήθεια: 

 “μικροβιακή απολύμανση των εγκαταστάσεων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και των 
συνεργαζόμενων με αυτή”, αναφέρετε αν η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή ή 
κυμαινόμενη βάσει των τετραγωνικών του εκάστοτε χώρου. 

 “απεντόμωση κτιρίων για την καταπολέμηση κατσαρίδων, μυρμηγκιών, αραχνών και λοιπών 
εντόμων”, αναφέρετε κάθε πότε συνίσταται η επανάληψη της διαδικασίας και αν η 
προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή ή κυμαινόμενη βάσει των τετραγωνικών του εκάστοτε 
χώρου. 

 “απεντόμωση από ακάραια ή κορέους με οικολογικό καθαρισμό των στρωμάτων ύπνου ή 
καναπέδων, καθώς του περιβάλλοντα χώρου”, αναφέρετε το κόστος ανά στρώμα ή καναπέ, 
καθώς και το κόστος για την απεντόμωση του περιβάλλοντα χώρου. Για την τελευταία, 
αναφέρετε αν η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή ή κυμαινόμενη βάσει των τετραγωνικών 
του εκάστοτε χώρου. Σημειώνεται ότι οι δύο (2) υπηρεσίες ενδέχεται να διαχωριστούν και να 
παρέχονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και δεν είναι δεσμευτικό για την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. η παροχή της μίας υπηρεσίας να συνοδεύεται από την έτερη. 

 “προμήθεια δολωματικών σταθμών μυοκτονίας” αναφέρετε το κόστος ανά εφαρμογή, κάθε 
πότε θα γίνεται έλεγχος αυτών και αντικατάσταση των δολωμάτων. Σημειώνεται ότι στο 



 

 

κόστος ανά δολωματικό σταθμό, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η σήμανση και η 
αντικατάσταση αυτού σε περίπτωση καταστροφής. 

 “Φάκελος Απεντόμωσης – Μυοκτονίας” αναφέρετε το εφάπαξ κόστος ανά κτίριο στην 

περίπτωση που χρειάζεται νέος Φάκελος. Σε αντίθετη περίπτωση, συμπληρώνετε τον 

προϋπάρχοντα φάκελο χωρίς χρέωση. 

 
Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών: Η προμήθεια των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών 
ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη σύμβασης μέχρι και τις 30-06-2020, με υποχρεωτική 
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους έως και 31-12-2020. Επισημαίνεται ότι η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δικαιούται να προβεί οποτεδήποτε πριν τις 31-12-2020 σε έγγραφη 
καταγγελία της σύμβασης με τον προμηθευτή και απαλλάσσεται από την υποχρέωσή της να 
καταβάλλει τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο του δεσμευθέντος ποσού για το οικονομικό έτος 2020, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα εκείνη όλες τις υποχρεώσεις της δυνάμει της 
υπογεγραμμένης σύμβασης με τον επιλαχόντα προμηθευτή.  
Η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά και κατόπιν 
συνεννόησης με τον προμηθευτή, στη διεύθυνση 1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης-Λουτρών, 81100, Μυτιλήνη 
ή σε χώρους που θα υποδεικνύει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.  
 
Ποσότητα: Η ποσότητα των υπηρεσιών και των ειδών που απαιτείται δεν είναι προκαθορισμένη, 
καθώς οι χώροι που πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης, 
ορίζονται εκ των υστέρων βάσει των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν εντός του τρέχοντος έτους 
(2020). 
 
Προϋπολογιζόμενο κόστος υπηρεσιών: Το συνολικό ετήσιο προϋπολογιζόμενο κόστος προμήθειας 
δολωματικών σταθμών μυοκτονίας και παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης - απολύμανσης ανέρχεται 
σε περίπου 14.296,90€ συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου Φ.Π.Α. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα: 

 Κόστος σε ευρώ (€) ανά υπηρεσία και ανά είδος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% 

 Αν η προσφερόμενη τιμή για την υπηρεσία “απολύμανση”, καθώς και την υπηρεσία “απεντόμωση 
από ακάραια ή κορέους με οικολογικό καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου”, είναι σταθερή ή 
κυμαινόμενη βάσει των τετραγωνικών του εκάστοτε χώρου. 

 Να επιβεβαιώνεται ότι στο κόστος του κάθε δολωματικού σταθμού περιλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση, η σήμανση και η αντικατάσταση σε περίπτωση καταστροφής. 

 Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε εκπτώσεων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά. 

 Κάθε υπηρεσία ή προϊόν που αναφέρεται στην προσφορά θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά 
από τον προμηθευτή. 

 
  



 

 

Πληροφορίες προς προσφοροδότες: 

 Οι προμηθευτές δεσμεύονται για την παροχή εγγύησης της καλής λειτουργίας του έργου τους. Σε 
περίπτωση που μετά την παροχή μίας υπηρεσίας το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί εντός του ενός 
(1) μηνός, παρά τη χρηστή συμπεριφορά των ενοίκων που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα που 
μισθώνει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., ο προμηθευτής δεσμεύεται να επαναλάβει για μία (1) φορά 
τη διαδικασία, με δική του δαπάνη, προκειμένου να καταστήσει την απεντόμωση ή/και 
απολύμανση αποδοτική. 

 Ο προμηθευτής μετά από κάθε εφαρμογή θα εκδίδει το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εφαρμογών 
Ελέγχου Παρασίτων, όπου θα φαίνονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν. 

 Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες υπηρεσίες. Συνεπώς η 
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη εις 
ολόκληρο ή εν μέρει. 

 Η μη κατάθεση προσφοράς ή η κατάθεση άκυρης ή απαράδεκτης ή ακατάλληλης προσφοράς για 
κάποια υπηρεσία, δεν κωλύει την πρόοδο του διαγωνισμού ή αποκλείει τον προμηθευτή από τις 
υπόλοιπες. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. μπορεί να συνάψει σύμβαση με περισσότερους από έναν προμηθευτές.  

 Τυχόν έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Η παράδοση των ειδών και η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδεικνύει ο αρμόδιος 
υπάλληλος «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον 
προμηθευτή και ο τελευταίος δεσμεύεται να επιλύσει επείγοντα ζητήματα αυθημερόν ή εντός 
μίας (1) ημέρας και πάντα λαμβάνοντας υπόψιν το χρόνο προμήθειας των αναλώσιμων, όπου 
εκείνα απαιτούνται. Κατά τα λοιπά, το χρονοδιάγραμμα εργασιών δύναται να οριστεί από κοινού 
με τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. για 
περιπτώσεις μη επείγουσες. 

 Ο προμηθευτής δεσμεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, να τηρεί εμπιστευτικές, έναντι των τρίτων, 
όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. 

 Τα προσωπικά στοιχεία των προσφοροδοτών δε θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, πέρα 
από (ενδεχομένως) τον χρηματοδότη του προγράμματος ή/και άλλες Δημόσιες Αρχές στο πλαίσιο 
έκτακτων ή τακτικών ελέγχων της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. Συνεπώς, η τήρηση των στοιχείων και 
των προσφορών των προσφοροδοτών είναι εμπιστευτική και δε κοινοποιείται σε άλλο 
προμηθευτή ή ακόμη και σε υπαλλήλους της εταιρίας μας οι οποίοι δε σχετίζονται με τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι για τους διαγωνισμούς που 
υπόκεινται στο νόμο 4412/16 ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας. 

 
Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν οποιαδήποτε 
απαίτησή τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω αμέλειας των 
προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν καταθέσει, εκτός αν οι 



 

 

προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε 
εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη συγκεκριμένη διευκρίνιση. 
 
Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις 
προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει 
οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να απορρίψει όλες τις προσφορές 
ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της σύμβασης, χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη 
στους προμηθευτές ή να υποχρεούται η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει. 
 
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:  

 H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές ή 
τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας κατά την ανάθεση και 
εκτέλεση όλων των συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απορρίπτει κάθε πρόταση που 
υποβάλλεται από τους προμηθευτές ή, όπου χρειάζεται, τερματίζει τη σύμβασή τους, εάν 
αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές 
πρακτικές. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση κατά των ναρκών 
κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει ή καταστήσει ανάπηρους και 
συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες. Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι 
γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των 
προσφύγων. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι 
οποίες κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη / ανταλλακτικά 
τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους του προσφοροδότη πως ο 
ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά 
προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα οδηγεί σε ακύρωση της σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» 
Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Επιλογή προμηθευτή/-ών: Οι προσφορές θα εξεταστούν για κάθε υπηρεσία/είδος ξεχωριστά και όχι 
για το σύνολό τους. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δύναται να προμηθευτεί ένα μόνο είδος ή μία 
μόνο υπηρεσία από κάποιον προσφοροδότη και γίνονται δεκτές προσφορές που δεν περιλαμβάνουν 
το σύνολο των ζητηθέντων υπηρεσιών/ειδών.  
Οι υπηρεσίες και η προμήθεια ειδών θα αξιολογηθούν και θα επιλεγούν βάσει του κόστους τους. Οι 
προμηθευτές που ανταποκρίνονται στις προαναφερθείσες απαιτήσεις και έχουν υποβάλει τη 
χαμηλότερη τιμή, θα επιλέγονται και θα τους ανατίθεται η σύμβαση. 
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τους επιλεγμένους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικά. 
 
Χρέωση Τιμολογίων: 

 Οι ανάγκες θα ενημερώνονται τηλεφωνικά στον προμηθευτή και θα διαχωρίζονται ανά 
πρόγραμμα. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ξεχωριστά, ανάλογα με το πρόγραμμα κάλυψης του 
εκάστοτε κόστους και θα παραδίδονται την ίδια ημέρα μαζί με την παροχή υπηρεσίας / 
προμήθεια είδους, με αιτιολογία τον εκάστοτε ξενώνα φιλοξενίας που αφορά η υπηρεσία. 



 

 

 Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκ παραδρομής λάθος τιμολόγιο, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
εκδίδει αυθημερόν πιστωτικό τιμολόγιο και εν συνεχεία να εκδίδει το νέο τιμολόγιο. 

 
Πληρωμή: 

 Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή που θα 
αναφέρεται στη σύμβαση εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή του σχετικού 
τιμολογίου για την προσφορά υπηρεσιών/ειδών και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή των 
προγραμμάτων. 

 Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την υπηρεσία και τα 
είδη. 

 
Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο +302251022873 από τα 
κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00, μέχρι και 
την Πέμπτη 30/01/2020. 
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα 
δημοσιευτούν στον ιστότοπο της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., http://iliaktida-amea.gr/diagonismoi/, χωρίς 
να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης. 
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