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Έχοντας υπόψη: 
1 ) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2)  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3)  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,   όπως προστέθηκε µε την  

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του  

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

5) Την αναγκαιότητα της ανάθεσης της εργασίας µυοκτονίας και απεντόµωσης σε δηµοτικά κτίρια, 

σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους στα όρια του ∆ήµου Ηρακλείου. 

6) Την µε αριθµ. Πρωτ: 58120 / 1-6-2016 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εκχωρεί το δικαίωµα 

υπογραφής στους Αντιδηµάρχους. 

Συντάσσουµε τις παρακάτω Τεχνικές  Προδιαγραφές ως εξής: 

Στα όρια του ∆ήµου Ηρακλείου, υπάρχουν πολλά δηµοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια καθώς και 

κοινόχρηστοι χώροι  µε προβλήµατα τόσο τρωκτικών όσο και εντόµων υγειονοµικής σηµασίας 

(κατσαρίδες, ψύλλοι,   κ.α)  

Το τµήµα µας συνέταξε µελέτη προϋπολογισµού 11.780,00 € προκειµένου να αναθέσει τις εργασίες 

απεντοµώσεων και µυοκτονιών δηµοτικών χώρων σε επιστηµονικό προσωπικό µε ειδική κατάρτιση 

και άδεια εφαρµογής. 

Περιγραφή εργασιών 

Για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του συγκεκριµένου εντοµολογικού  εχθρού, απαιτούνται  οι 

εξής επιµέρους ενέργειες: 

 

Α.  Απεντοµώσεις  

Στόχος της  απεντόµωσης είναι να συµβάλλει στην καταπολέµηση ανεπιθύµητων εντόµων, η 

παρουσία των οποίων ενδέχεται να δηµιουργήσει εστίες µόλυνσης σε φρεάτια αποχέτευσης, 

δηµοτικά κτίρια, κοινόχρηστους  χώρους και σχολεία  να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το 

περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Σχετικά µε τα φάρµακα και σκευάσµατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σηµειώνονται τα εξής:  

• Τα εντοµοκτόνα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, να είναι υγειονοµικής σηµασίας, µε άδεια σε κατοικηµένες περιοχές µε άµεση δράση και 

γρήγορη  έκλυση ουσίας. Επίσης θα πρέπει να έχουν τις σχετικές άδειες κυκλοφορίας οι οποίες θα 



πρέπει να είναι σε ισχύ. 

Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιµοποιηθούν για τις απεντοµώσεις  θα πρέπει να έχουν την 

έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

 

Β. Μυοκτονίες  

Οι εργασίες µυοκτονίας αφορούν τη µείωση και τον έλεγχο του αριθµού των τρωκτικών και στόχο 

έχουν τη διατήρηση της υγιεινής και της προστασία παιδιών, εργαζοµένων και πολιτών. Η 

καταπολέµηση των τρωκτικών θα γίνει, µε την τοποθέτηση δολωµατικών σταθµών στους χώρους 

και σε σηµεία τα οποία θα είναι προσεκτικά επιλεγµένα, καθορισµένα, επισκέψιµα και τακτικά 

επιθεωρήσιµα µετά από συνενόηση  της υπηρεσίας µε τον  ανάδοχο. Τα παραπάνω σηµεία θα 

πρέπει να αποτυπώνονται  σε σκαρίφηµα το οποίο θα προσκοµίσει ο ανάδοχος στην υπηρεσία. 

Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιµοποιηθούν για τη µυοκτονία θα πρέπει να έχουν την έγκριση 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Επιπλέον τα µυοκτόνα σκευάσµατα   θα 

πρέπει να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας  η οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ. 

Σε κάθε περίπτωση οι δολωµατικοί σταθµοί δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τα προϊόντα  που 

διατηρούνται  ή αποθηκεύονται  στους χώρους αυτούς. Ακόµα όσο αφορά τους δολωµατικούς 

σταθµούς θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Εύκολοι στη χρήση µε κλειδί ασφαλείας (οδηγία 43/93 Ε.Ε)  

• Κατασκευασµένοι από ανθεκτικό πρωτογενές πλαστικό  

• Αποφυγή πρόσληψης δολώµατος από άλλα ζώα που δεν είναι στόχος εξόντωσης  

• Κατάλληλη εσωτερική κατασκευή ώστε το τρωκτικό να οδηγείται κατευθείαν στο δόλωµα  

• Ιδανικό άνοιγµα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών  

• Με προδιαγραφές  ώστε να µπορούν να βιδωθούν  σε σταθερά σηµεία 

 

Στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού άρθρο 1 (καταπολέµηση κατσαρίδων) περιλαµβάνεται η 

δαπάνη για το εντοµοκτόνο σκεύασµα και το εργατοτεχνικό  προσωπικό και τα εργαλεία που 

απαιτούνται για τη  διάλυση και τον ψεκασµό.  

 

Στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού άρθρο 2 (καταπολέµηση ψύλλων) περιλαµβάνεται η 

δαπάνη για το εντοµοκτόνο σκεύασµα (συµπεριλαµβανοµένου του  προνυµφοκτόνου) και το 

εργατοτεχνικό  προσωπικό και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη  διάλυση και τον ψεκασµό. 

Επιπλέον στην παραπάνω τιµή µονάδος περιλαµβάνεται και η επανάλληψη του ψεκασµού µετά 

από (3) τρεις ηµέρες 

 

Στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού άρθρο 3 (τοποθέτηση δολωµατικών σταθµών), 

περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση  δολωµατικού σταθµού σε σταθερό  σηµείο, η 

δαπάνη για το µυοκτόνο σκεύασµα (κύβοι κέρινοι βάρους 20γρ), το εργατοτεχνικό προσωπικό και 

τα εργαλεία  που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

 

 

 



 

 

 

Στην τιµή µονάδος του προϋπολογισµού άρθρο 4 (αναδόλωση  δολωµατικών σταθµών) 

περιλαµβάνεται η εργασία της αναδόλωσης  των υφιστάµενων και νέων δολωµατικών σταθµών, η 

οποία θα γίνεται ανά τρεις µήνες συµπεριλαµβανοµένου του µυοκτόνου  σκευάσµατος (κύβοι 

κέρινοι βάρους 20γρ) ανά φορά . 

 
     
    
 
 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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