
 
 

 

     Θεσσαλονίκη  22/9/2014 

     Αρ. πρωτ. 21695 

 

Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

 

 

 

               ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. 

&  ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Πληρ.   Λ.  Αγγελίδης 

Τηλ.      2310 966967 

Fax        2310 283117 

 E-mail promithies@eyath.gr 

 
 

ΘΕΜΑ: Μυοκτονία και απεντόμωση των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 
Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και 

απεντόμωσης στις εγκαταστάσεις της και συγκεκριμένα στους παρακάτω χώρους : 

 

α/α Εγκαταστάσεις και Υπεύθυνοι 

1 Γραφεία Εγνατίας 127 υπεύθυνος Κ. Παπαδόπουλος τηλ.2310 966.753 

2 Γραφεία Τσιμισκή 98 υπεύθυνη Α. Πουλημένου τηλ. 2310 966.933 

3 Εργοτάξιο Πυλαία, Νεάρχου 7 υπεύθυνος Δ. Μαυρόπουλος τηλ. 2310 330.142 

4 Συνεργείο Σφαγείων, 26
ης 

Οκτωβρίου 19 υπεύθυνος Κ. Παπαδόπουλος 

τηλ.2310 966.753 

5 Συνεργείο Άγιου Ελευθέριου, Χατζηδάκη 13  Καλαμαριά υπεύθυνος Π. Λόγγος 

τηλ. 2310 966.873  

6 Συνεργείο Ευόσμου, προέκταση Μαιανδρου,100 μέτρα από την περιφερειακή 

Θεσσαλονίκης υπεύθυνος Σ. Λαζαρίδης τηλ. 2310 966.662 

7 Συνεργείο Πανοράματος, επί της οδού Υδραγωγείου με Ολύμπου υπεύθυνος 

Α. Σγουρής τηλ. 2310 966.688  

8 Συνεργείο Ευαγγελίστριας, επί της οδού Υδραγωγείου 2 υπεύθυνος Π. 

Χατζησάρρος τηλ. 2310 966.840 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ 

 

1. Το κτίριο επί της οδού Εγνατίας 127 αποτελείται από οκτώ (8) ορόφους, ημιώροφο, 

ισόγειο και δύο υπόγεια και το εμβαδό είναι 2.538τ.μ. περίπου. 

2. Το κτίριο επί της οδού Τσιμισκή 98 αποτελείται από οκτώ (8) ορόφους, ημιώροφο, 

ισόγειο και ένα υπόγειο και το εμβαδό είναι 2.000τ.μ. περίπου. 

3. Το εργοτάξιο της Πυλαίας επί της οδού Νεάρχου 7 περιλαμβάνει ο στεγασμένο 

χώρο εμβαδού  1260τ.μ. περίπου 

4. Ο χώρος των συνεργείων στα Σφαγεία βρίσκεται επί της οδού 26
ης 

Οκτωβρίου 19 και 

αποτελείται από γραφεία και συνεργεία συνολικού εμβαδού 1000τ.μ περίπου. 

            
                                             ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 



 
 

5. Το συνεργείο Άγιου Ελευθέριου βρίσκεται επί της οδού Χατζηδάκη 13 στην 

Καλαμαριά, με εμβαδό 170 τ.μ. περίπου. 

6. Το συνεργείο Ευόσμου βρίσκεται επί της προεκτάσεως της Μαιάνδρου, 100 μέτρα 

από την περιφερειακή Θεσσαλονίκης, με εμβαδό 120 τ.μ. περίπου. 

7. Το συνεργείο Πανοράματος βρίσκεται στην Ολύμπου με Υδραγωγείου, με εμβαδό 

50 τ.μ. περίπου. 

8. Το συνεργείο Ευαγγελίστριας βρίσκεται επί της οδού Υδραγωγείου 2, με εμβαδό 

110τ.μ. περίπου. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

• Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από την 

αρμόδια Αρχή. 

• Για την μυοκτονία θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι δολωματικοί σταθμοί (όπου 

υπάρχουν) ή θα εγκατασταθούν νέοι. 

• Προτείνεται η επίσκεψη στους χώρους όπου θα γίνει η εφαρμογή, μετά από 

συνεννόηση με τους υπευθύνους του κάθε χώρου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Η προσφορά θα αναλύεται σε δυο φάσεις, δηλαδή σε μια εφαρμογή άμεσα και σε 

επαναληπτική εφαρμογή σε έξι (6) μήνες. 

• Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα 

επιλεγεί ο πάροχος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.  

• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική 

περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς. 

• Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σε περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή αυτών 

και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Αν ενδιαφέρεστε για την παραπάνω παροχή υπηρεσίας παρακαλούμε να μας 

στείλετε την προσφορά  σας ως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 στη διεύθυνση: 

 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  

 Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 Τσιμισκή 98, 8
ος

 όροφος 

 Fax  2310 283117 

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα προμηθειών 

στα τηλέφωνα 2310 966967,-968. 

 

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

 

 

                           Ελένη Παχατουρίδου 

 


