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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης: 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την 
διαδικασία της ανάθεσης µετά από συλλογή προσφορών και µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ: 

ΕΡΓΟ: Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση για τους  20 παιδικούς 
σταθµούς  του ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί 
µετά από συλλογή προσφορών και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή , όπως 
αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
 
Περιγραφή Εργασιών : 
        Ψεκασµός  για απολύµανση και µυοκτονία για την αντιµετώπιση τυχόν 
βαδιστικών εντόµων και τρωκτικών,  στα σηµεία συνάθροισης  ,στο  
αποχετευτικό δίκτυο και στα φρεάτια, κάτω από ράφια, στις αποθήκες- 
λεβητοστάσια,  κουζίνες ,στα µπάνια και  στο χώρο των αιθουσών και στους 
εξωτερικούς χώρους. 
         Επίσης θα πρέπει να γίνει ανανέωση  δολωµάτων στους ήδη 
εγκατεστηµένους  δολωµατικούς σταθµούς. Κάθε δολωµατικός σταθµός θα 
δολώνεται  µε δυο κηρώδη τεµάχια των 20gr  τουλάχιστον έκαστος, µε 
δυνατότητα επαναδόλωσης. 
Θα πραγµατοποιηθούν 3 επισκέψεις-εργασίες ανά Παιδικό σταθµό σε 
περίοδο διακοπών . Πιο συγκεκριµένα  η πρώτη εφαρµογή θα γίνει στις 
διακοπές των Χριστουγέννων 2015  ,η δεύτερη το Πάσχα 2016 και η τρίτη 
τον Αύγουστο 2016 πάντα σε συνεννόηση µε τον οργανισµό. 
 

 

Ο  ανάδοχος θα πρέπει να : 

α) Να διαθέτει άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να είναι σε ισχύ σε όλο το  χρονικό 
διάστηµα των εργασιών καθώς επίσης να διαθέτει πιστοποίηση ISO 
9001:2000  . 



β) Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν έγκριση από το 
Υπουργείο Γεωργίας, ως προϊόντα δηµόσιας υγείας, να είναι άοσµά, 
κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικηµένους χώρους, εντελώς 
ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Τα απολυµαντικά που θα χρησιµοποιηθούν να 
έχουν ευρύ φάσµα δράσης. Βακτηριοκτόνα , Μυκητοκτόνα , Ιοκτόνα. 
γ) Προσκοµίσει θεωρηµένα αντίγραφα πτυχίων Υπεύθυνων επιστηµόνων 
(κατά περίπτωση) ( Γεωπόνου , Χηµικού , Χηµικού Μηχανικού, Κτηνίατρου, 
Ιατρού, Φαρµακοποιού, Τεχνολόγου Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής,Τεχνολόγου Γεωπονίας Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και 
Ανθοκοµίας,  Επόπτη  ∆ηµόσιας Υγείας ). 
δ)Υπεύθυνη δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι: 
α)Παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρµογή των σκευασµάτων δεν προκαλεί φθορά 
ή 
ζηµιά σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις αλλά και σε ανθρώπους. β) ότι σε 
περίπτωση που αποδεδειγµένα προκληθεί σωµατική ή υλική βλάβη  από την 
εφαρµογή των προϊόντων ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ευθύνη για την 
αποκατάσταση  και την κάλυψη των ζηµιών.(κατατίθεται µαζί µε την 
προσφορά). 
ε) Οι εργασίες θα γίνονται παρουσία Υπεύθυνου Επιστήµονα του  αναδόχου. 
Με τουλάχιστον µία από τις ειδικότητες που περιγράφονται παραπάνω και ο 
οποίος 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα παρευρίσκεται και επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρµογής.  
 

Υποχρεώσεις αναδόχου: 
- ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να συντηρεί τις ειδικές 
σηµάνσεις σε κάθε δολωµατικό σταθµό , που θα δηλώνει (σηµατοδοτεί)  και 
προειδοποιεί για την ύπαρξη τους και θα αποτρέπει µη ειδικούς να 
πλησιάζουν τους σταθµούς. 
. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

1)Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται ΕΓΚΥΡΟ πιστοποιητικό 
Απολύµανσης –Μυοκτονίας Απεντόµωσης των εγκαταστάσεων που θα 
βεβαιώνει την κάθε εργασία. 
Ανά εφαρµογή , τις δραστικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τα 
αντίδοτα 
τους, διάρκειας 3 µηνών έκαστο για 1 έτος . 
2)Σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων ή εποχιακής έξαρσης φαινοµένων , 
που 
καλύπτονται από την σύβαση, ( Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση ) 
ανάµεσα σε εφαρµογές, η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει, µε δικά της έξοδα, 
την επιπλέον επέµβαση για αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 
3)Ο προµηθευτής οφείλει να δηµιουργήσει φάκελο ελέγχου για κάθε παιδικό 
σταθµό που θα φυλάσσεται εντός του παιδικού. Ο φάκελος θα περιέχει  
πλήρη στοιχεία  , (Άδεια –Εγκρίσεις σκευασµάτων κλπ)που 



χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε εφαρµογή καθώς και όλα τα πιστοποιητικά 
εγκρίσεων από τους αρµόδιους φορείς. 
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