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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ O Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

 

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει την: Υπηρεσία: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  στα 
κτίρια  του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η και αιτείται :-Να εγκριθεί  η Υπηρεσία : :  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
 στα κτίρια  του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η ποσού 6.187,10€   σε βάρος του:ΚΑ 15-6274.001   με τίτλο: 
 “«Δαπάνες καθαρισμού (απολυμάνσεις)» του προϋπολογισμού έτους 2020-2021. 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ cpv 90900000-6 ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ € ΣΥΝΟΛΟ € 

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ  132 37,80 4.989,60 

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ 4.989,60 

ΦΠΑ 24%         1.197,50 

ΣΥΝΟΛΟ 6.187,10 

Ποσό  έως 3.093,55€     θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2020 , ποσό  3.093,55€   θα καλυφθεί 
από το προϋπολογισμό του 2021. 
 

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) 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. 

5) Την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας  Υπηρεσία :ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

στα κτίρια  του  Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η 

6) Την 943/19  απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :   

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 τα κτίρια  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ. 
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, μυοκτονία και απεντόμωση  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 καθώς και στους εξωτερικούς χώρους. Επίσης θα γίνει απεντόμωση για έρποντα 
έντομα καθώς και για ιπτάμενα φλεβοτόμα έντομα σε όλους τους εσωτερικούς και 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 κατά προτίμηση σε περίοδο διακοπών . Πιο συγκεκριμένα  
οι  εφαρμογές  θα γίνούν  περίπου :το  Πάσχα 2020, τον Αύγουστο 2020  τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020,  το  Πάσχα 2021,  
τον Αύγουστο 2021, τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021,  πάντα σε συνεννόηση με τον οργανισμό. 
Επίσης η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη κάθε δύο εβδομάδες να επισκέπτεται τα κτίρια ώστε να επιβλέπει την ορθή 
λειτουργία των διπλωματικών  σταθμών. 
 

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)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). 

 

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 ) μέχρι την 31/12/21, η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει, µε δικά της έξοδα, την 
επιπλέον επέμβαση για αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. 
3)Ο προμηθευτής οφείλει να δημιουργήσει φάκελο ελέγχου ανά κτίριο που θα εκτελέσει την υπηρεσία του, που θα φυλάσσεται 
εντός του κτιρίου. 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   

  

 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

 Δελατόλας 

Νικόλαος ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Υπογραφή 

Ημερομηνία 


