
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 08/08/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :32109
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου:4171
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου 
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
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Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων &
Κοινοχρήστων Χώρων (Απεντόμωση–Μυοκτονία–Καταπολέμηση Κουνουπιών)” 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

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) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης )
6) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση Δημάρχου

Διονύσου περί "Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου" όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει  με τις  υπ’  αρ.  3778/31288/01-10-2018 και 4363/38879/09-11-2018
όκοιες

7) Την 3948/30642/24-07-2019  (ΑΔΑ:Ω35ΔΩ93-ΟΚΙ)     Απόφαση του Δημάρχου Διονύσου
με την οποία εγκρίθηκε 30/2019 Τεχνική Περιγραφή, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και  η  “Προμήθεια Υπηρεσιών Υγιεινής Κτιρίων & Κοινοχρήστων
Χώρων (Απεντόμωση–Μυοκτονία–Καταπολέμηση Κουνουπιών), με  τη  διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης 

8) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με τις  υπ’ αριθμ.
663/24-06-2019(ΑΔΑ:6ΤΦΨΩ93-ΙΚΜ) και 664(ΑΔΑ:6ΠΦΤΩ93-1Χ5) Αποφάσεις
Ανάληψης  Δαπάνης ποσού 6.944.00€  στον  10.6279.0004  με  τίτλο  "Απεντόμωση,
Μυοκτονία, Μικροβιοκτονία Δημοτικών Κτιρίων" και ποσού 9.672,00€ στον Κ.Α 35.6275.0008
με τίτλο "Δαπάνες Καταπολέμησης Κουνουπιών σε Σιντριβάνια, Κήπους κλπ Κοιν. Χώρους"

9) Την υπ’ αριθ. 30763/25-07-2019 πρόσκληση του Δημάρχου προς κάθε ενδιαφερόμενο περί
υποβολής προσφοράς.

10) Την υπ’  αρ.  31639/02-08-2019  εμπρόθεσμα  υποβληθείσα προσφορά της  Χ.  Ζωβοΐλης-Σ.
Καπάτος Ο.Ε. (“Protect”) ποσού 7.378,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

11) Την υπ’ αρ. 31642/02-08-2019 εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της  Αναστασοπούλου Χ.-
Μεμι Ρ. Ο.Ε. (“Μυοκτονική”), ποσού 16.107,60€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12) Το  υπ'  αριθ 19REQ005128335  πρωτογενές  αίτημα  με  CPV:  90921000-9 με  τίτλο
«Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε  την  "Προμήθεια  Υπηρεσιών  Υγιεινής  Κτιρίων  &  Κοινοχρήστων  Χώρων
(Απεντόμωση–Μυοκτονία–Καταπολέμηση Κουνουπιών)” για τις ανάγκες  του Δήμου όπως
ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών,  στην  Χ. Ζωβοΐλης-Σ. Καπάτος Ο.Ε. με
διακριτικό τίτλο “Protect  Ο.Ε.” που εδρεύει  στην οδό Καποδιστρίου 42,  Αθήνα  Τ.Κ.  104 32, (τηλ.
2105233694) με Α.Φ.Μ.  800584003 Δ.Ο.Υ.  Δ΄Αθηνών, σύμφωνα με τα ποσά του παρακάτω πίνακα της
οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)

Απεντόμωση-Μυοκτονία, 
Δημοτικών Κτιρίων 
(Παράγραφος Ι της Ενότητας (Β)
της Τεχνικής Περιγραφής)

3 φορές ετησίως 350,00 1.050,00

Απεντόμωση-Μυοκτονία σε 
Εγκαταστάσεις Ύδρευσης 
(Παράγραφος ΙΙ της Ενότητας 
(Β) της Τεχνικής Περιγραφής) 

5 φορές ετησίως 140,00 700,00

Τοποθέτηση Δολωματικών 
Σταθμών (Ασφαλείας με 2 
Κλειδώματα)

70 τεμάχια ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ

Απεντόμωση σε 15 
Απορριμματοφόρα του Δήμου

6 φορές ετησίως 50,00 300,00

Καταπολέμηση Κουνουπιών (σε 
1000 Φρεάτια Ομβρίων Υδάτων 
και σε 10 Στρέμματα Χώρων 
Ρεμάτων)

6 φορές ετησίως 650,00 3.90,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.950,00

Φ.Π.Α 24% 1.428,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.378,00

Ολογράφως: Επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Οι εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης θα γίνουν τρεις (3) φορές το χρόνο,  σε κτίρια και
λοιπούς χώρους του Δήμου Διονύσου, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Η εντομοκτονία θα γίνει με ψεκασμό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με άοσμα και
ακίνδυνα, για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια ζώα, παρασιτοκτόνα, σε κτίρια και λοιπούς χώρους
του Δήμου Διονύσου, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν επιπλέον 6 απεντομώσεις σε 15 απορριμματοφόρα του Δήμου, σε
χώρους περιμετρικά του οχήματος και στους κάδους. 

Η  μυοκτονία  θα  γίνει  με  εγκεκριμένα  και  άοσμα  μυοκτόνα,  πάντοτε  τοποθετημένα  σε
δολωματικούς  σταθμούς,  carton box ή  εξωτερικού  χώρου  rat bait station,  με  σήμανση
ασφαλείας.

Ειδικότερα στους χώρους εγκαταστάσεων ύδρευσης (δεξαμενές, αντλιοστάσια) θα γίνουν δύο
(2) επιπλέον εργασίες μυοκτονίας το έτος, δηλαδή πέντε (5) συνολικά.

Ο ανάδοχος θα πρέπει  να κάνει  χαρτογράφηση όλων των χώρων με την ακριβή θέση των
δολωματικών σταθμών και να παραδοθεί το σχεδιάγραμμα στο Δήμο.

Μετά το τέλος της κάθε εφαρμογής θα παραδίδεται στον Δήμο πιστοποιητικό μυοκτονίας και
απεντόμωσης υπογεγραμμένο από την ανάδοχο εταιρεία.

Η καταπολέμηση κουνουπιών σε έξι (6) εφαρμογές, αφορά σε χώρους φρεατίων όμβριων υδάτων
σε οδούς του δήμου, σε ρέματα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου και σε άλλους
κοινόχρηστους χώρους π.χ. συντριβάνια πλατειών κλπ.

Α) Απεντόμωση
1. Κατά την απεντόμωση θα γίνει  καταπολέμηση κατσαρίδων, μυρμηγκιών, μυγών, κοριών,

σκορπιών και λοιπών ερπόντων και βαδιστικών εντόμων υγειονομικής σημασίας, ώστε να
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εξασφαλιστούν άριστες συνθήκες υγιεινής.
2. Η απεντόμωση θα πραγματοποιείται με ψεκασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα ανά

περίπτωση  και  θα  καλύπτει  εσωτερικά  και  εξωτερικά  το  σύνολο  των  κτιριακών
εγκαταστάσεων.

3. Με την ανάληψη της εργασίας θα προγραμματιστούν εφαρμογές στο σύνολο των κτιρίων,
προκειμένου να γίνει επιθεώρηση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων
σε θέματα προσβολών.

4. Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, στους υπόγειους & ισόγειους χώρους.
5. Οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται περιοδικά όπως ορίζεται στην παρούσα μελέτη, με σκοπό

την  μόνιμη  και  καθολική  απουσία  κατσαρίδων,  ανάλογα  με  τα  ευρήματα  αλλά  και  τις
μαρτυρίες των χρηστών του χώρου.

6. Προβλέπεται το άνοιγμα των φρεατίων και ο ψεκασμός τους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η
προσβολή από την κατσαρίδα Periplanetta Americana.

7. Η εργασία στα φρεάτια θα γίνει με όσο το δυνατό καλύτερη διαβροχή στα τοιχώματα των
φρεατίων. Επίσης θα καλύπτει τις σχάρες και τα ανοίγματα.

8. Ο αριθμός των εφαρμογών των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως αυτές περιγράφονται) κατά
περίπτωση/χώρο δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν χωρίς να
μεταβάλλεται η τιμή και χωρίς καμία αξίωση του αναδόχου.

9. Σημειώνεται  ότι  οι  εφαρμογές  θα  πραγματοποιούνται  με  ασφαλή  τρόπο  ώστε  να  μην
δημιουργούνται επιμολύνσεις στους χώρους που δραστηριοποιείται πλήθος ατόμων.

10. Όσον  αφορά  τις  6  απεντομώσεις  που  θα  πραγματοποιηθούν  ετησίως  σε  15
απορριμματοφόρα του Δήμου, αυτές θα γίνουν περιμετρικά του οχήματος καθώς και στον
χώρο των κάδων. 

Β) Μυοκτονία
1. Κατά  τη  μυοκτονία  θα  πραγματοποιηθούν  όλες  οι  απαραίτητες  εργασίες  που

απαιτούνται για την καταπολέμηση των τρωκτικών με τη χρήση αντιπηκτικών
σκευασμάτων  σε  μορφή  δολωμάτων  κέρινων  κύβων  με  τρύπα,  λόγω  της
ανθεκτικότητάς  τους  στο  υγρό  περιβάλλον.  Θα  γίνεται  αποκλειστικά  με
τοποθέτηση  άλλα  και  αντικατάσταση  των  δολωμάτων  σε  όλους  τους
δολωματικούς  σταθμούς  που υπάρχουν  σε  χώρους  όπως  γραφεία,  αποθήκες,
λεβητοστάσια με μυοκτόνο σκεύασμα, η δράση του οποίου θα διαρκεί μεγάλο
χρονικό διάστημα και θα καταπολεμά αρουραίους και ποντικούς.

2. Ο ανάδοχος θα τοποθετήσει πλαστικούς δολωματικούς σταθμούς, προκειμένου
να  επιτευχθούν  τα  καλύτερα  δυνατά  αποτελέσματα.  Οι  δολωματικοί  θα  είναι
συμπαγείς,  ανθεκτικοί  και  θα  φέρουν  δύο  κλειδώματα  ασφαλείας  (όχι  τύπου
τούνελ ή σωλήνα). 

3. Τα  αντιπηκτικά  τρωκτικοκτόνα  θα  έχουν  βραδεία  αθροιστική  δράση  με
αποτέλεσμα  να  μη  δημιουργείται  διστακτικότητα,  να  μην  είναι  αναγκαία  η
προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή αντιδότου (βιταμίνη Κ1)
και τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους.

4. Οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ»
και θα είναι δολωμένοι με δύο κηρώδη τεμάχια, με δυνατότητα επαναδόλωσης.

5. Ιδιαίτερη  προσοχή  θα  πρέπει  να  δοθεί  ώστε  να  μην  τοποθετούνται  πουθενά
ελεύθερα δολώματα,  παρά μόνο με τη χρήση δολωματικού σταθμού. Με τον
τρόπο  αυτό  δε  θα  υπάρχει  διασπορά  του  δολώματος  στο  περιβάλλον,  θα
προσελκύονται  μόνο τα τρωκτικά και  θα προφυλάσσονται  παιδιά και  ενήλικες
από οποιαδήποτε τυχαία επαφή τους με το φάρμακο.

6. Η  σωστή  χρήση  των  δολωμάτων  διασφαλίζεται  με  την  εποπτεία  ειδικού
επιστήμονα όπως προβλέπεται από το νόμο, την ευθύνη δε της παρουσίας αυτού
έχει  αποκλειστικά  ο  ανάδοχος,  ο  οποίος  θα  πραγματοποιηθεί  έρευνα  κατόπιν
συνεννόησης με τον επιβλέποντα της συγκεκριμένης εργασίας σε χώρους για
ύπαρξη φωλιών τρωκτικών.

7. Ειδικότερα  στους  χώρους  ύδρευσης  θα  γίνουν  δύο  (2)  επιπλέον  εργασίες
μυοκτονίας το έτος.

Οι ανωτέρω (Α) & (Β) εργασίες αφορούν στους παρακάτω χώρους:

Ι. Κτίρια και Λοιποί Χώροι:
 ΔΕ Άνοιξης: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος.
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 ΔΕ Αγ. Στεφάνου: Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο - Δημοτική Αστυνομία - Πολιτιστικό Κέντρο -
Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος - Γραφεία Αμαξοστασίου.

 ΔΕ Διονύσου: Δημοτικό Κατάστημα – ΚΑΠΗ – Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικό Κέντρο, Κλειστό
Γυμναστήριο Διονύσου.

 ΔΕ Δροσιάς: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος - Τεχνική Υπηρεσία – Κτίριο Πολεοδομίας.
 ΔΕ  Κρυονερίου: Παράρτημα  Δημοτικού  Καταστήματος  στο  Κρυονέρι  (δύο  κτίρια)  και

Εκκλησία στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίου.
 ΔΕ Ροδόπολης: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος.
 ΔΕ Σταμάτας: Παράρτημα Δημοτικού Καταστήματος.
 ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου, ΚΕΠ Δροσιάς και ΚΕΠ Διονύσου.
 Δημοτικό Πολυϊατρείο.
 Ψυχολογική - Συμβουλευτική Υπηρεσία.
 Κοντέινερ Πολιτικής Προστασίας (4).
 Λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

ΙΙ. Εγκαταστάσεις Ύδρευσης (Αντλιοστάσια – Δεξαμενές): 
1 ΔΕ  Αγ.  Στεφάνου:  Δεξαμενή  Ποντίων,  Δεξαμενή  Αγίου  Δημητρίου,  Δεξαμενή

Ευξείνου  Πόντου,  Αντλιοστάσιο  Γκούριζας,  Αντλιοστάσιο  ΕΥΔΑΠ  στην  Οδό
Σωκράτους.

2 ΔΕ Ροδόπολης: Δεξαμενή Λόφου, Δεξαμενή Ρέας, Αντλιοστάσιο. 
3 ΔΕ Διονύσου:  Δεξαμενές  (δύο),  Αντλιοστάσιο  στην Λ.  Αθηνών,  Αντλιοστάσιο  στη

Ραπεντώσα.
4 ΔΕ Άνοιξης: Δεξαμενή και Αντλιοστάσιο Λυκαβηττού, Αντλιοστάσιο στην Ναυαρίνου,

Δεξαμενή στη Σάμου. 
5 ΔΕ  Δροσιάς:  Δεξαμενή  Γοργοποτάμου,  Δεξαμενή  Αρτέμιδος,  Δεξαμενή  Παρχάρ,

Αντλιοστάσιο Γρηγορίου Λαμπράκη .
6 ΔΕ  Σταμάτας:  Αντλιοστάσιο  Αγίας  Σωτήρας,  Αντλιοστάσιο  Γηπέδου,  Αντλιοστάσιο

Ιππικού Ομίλου, Δεξαμενή.  
7 ΔΕ Κρυονερίου: Δεξαμενή Δροσοπηγής.

Γ) Καταπολέμηση Κουνουπιών
Η μέθοδος καταπολέμησης που παρουσιάζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική
συμβατότητα είναι η προνυμφοκτονία, η αντιμετώπιση δηλαδή των εντόμων στο στάδιο της
προνύμφης  με  κατάλληλα  προνυμφοκτόνα  σκευάσματα  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο
Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων.  Όταν  απαιτείται  από  τις  συνθήκες  επιβάλλεται
συμπληρωματικά, η καταπολέμηση των τελείων εντόμων.

Η μέθοδος καταπολέμησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
 Εντοπισμός  των  εν  δυνάμει  εστιών  αναπαραγωγής  και  τοποθέτηση  δειγματοληπτικών

σταθμών ελέγχου προνυμφών.
 Εντοπισμός  φρεατίων  όμβριων  και  λοιπών  υδατοσυλλογών  στην  ευρύτερη  περιοχή  του

Δήμου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 Αποτύπωση - χαρτογράφηση των εστιών.
 Εικοσαήμερος έλεγχος εστιών, καταγραφή της αφθονίας των προνυμφών και εφαρμογές

προνυμφοκτόνων σκευασμάτων στις εστίες.
 Εφαρμογές / 20μερο σκευασμάτων για προνυμφοκτονία.
 Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών.
 Εκθέσεις προόδου από τον ανάδοχο προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 Τα σκευάσματα που προτιμούνται είναι ταμπλέτες που θα τοποθετούνται στα φρεάτια ανά

εικοσαήμερο από τον ανάδοχο.

Πιο συγκεκριμένα η εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής:
 Εντοπισμό και χαρτογράφηση των σημαντικών εστιών δραστηριοποίησης και αναπαραγωγής

κουνουπιών σε χώρους ρεμάτων, καναλιών και λοιπών χώρων στα όρια του Δήμου.
 Δειγματοληπτικό έλεγχο στους παραπάνω χώρους για τον έλεγχο και την καταγραφή της

αφθονίας των προνυμφών.
 Εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε χώρους που υπάρχουν λιμνάζοντα και ρυπασμένα ύδατα,

κατόπιν των δειγματοληπτικών ελέγχων, για τον περιορισμό της ανάπτυξης των προνυμφών
των κουνουπιών με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων.
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 Η εφαρμογή προνυμφοκτονίας στα φρεάτια των όμβριων υδάτων θα πραγματοποιείται μέσω
υπολειμματικών  ψεκασμών  με  αντλία  χαμηλής  πίεσης  και  όγκου  ή  με  ταμπλέτες
προνυμφοκτόνων σκευασμάτων βραδείας αποδέσμευσης. 

 Η εφαρμογή προνυμφοκτονίας θα πραγματοποιείται κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων της
αφθονίας  των προνυμφών, σε χώρους που υπάρχουν λιμνάζοντα και ρυπασμένα ύδατα, για
τον περιορισμό της ανάπτυξης των προνυμφών των κουνουπιών με στόχο την μείωση του
πληθυσμού των ακμαίων.

 Σε σημεία υδατοσυλλογών μεγάλης έκτασης, θα χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά  ψεκαστικό
σύστημα  υψηλής  πίεσης&  μικρού  όγκου  (βενζινοκίνητα  ψεκαστικό  συγκρότημα-LV),
αναλόγως της πορείας και των εκτάσεων. 

 Η πορεία και τα ευρήματα των εργασιών θα αποτυπώνονται σε κατάλληλα διαμορφωμένα
πρωτόκολλα, που θα περιέχουν στοιχεία όπως:

Ημερομηνία διενέργειας εργασιών
Αφθονία και στάδιο ανάπτυξης προνυμφών των κουνουπιών (Aedes, Culex, Anopheles)
Στοιχεία  προσωπικού  εφαρμογής,  δειγματοληπτών  και  επιστημονικά  υπευθύνων
παρακολούθησης και διεξαγωγής του έργου
Οτιδήποτε άλλο παρατηρηθεί στη διάρκεια διεξαγωγής των όποιων εργασιών.
Η  χρονική  περίοδος  στην  οποία  θα  πραγματοποιηθεί  η  εργασία  του  ελέγχου  και
καταπολέμησης  κουνουπιών  θα  εκτείνεται  καθ’  όλη  την  ετήσια  διάρκεια  ισχύος  της
σύμβασης που θα συναφθεί. 

Θα υλοποιηθούν έξι (6) εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε χίλια (1.000) φρεάτια όμβριων υδάτων
(σχάρες ή κάθετου στομίου) και σε έκταση δέκα (10) στρεμμάτων σε χώρους ρεμάτων για τα
έτη 2019-2020.

Δ) Φαρμακευτικά Σκευάσματα
Τα  σκευάσματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την απεντόμωση & μυοκτονία   θα  πρέπει  να
ακολουθούν τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ.
205/2001):  
1. Να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον ΕΟΦ, και

να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία & διατάξεις  που τα διέπουν.
2. Να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της παρασκευάστριας εταιρείας

στην Ελληνική γλώσσα.
3. Να  ακολουθείται  η  ευρωπαϊκή  οδηγία  EU  93/43,  σύμφωνα  με  την  οποία  οι  εργασίες

μυοκτονίας απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση.
4. Να έχουν κατατεθεί οι άδειές τους στην αρμόδια επιτροπή.
5. Να είναι άοσμα, ατοξικά και εντελώς ακίνδυνα για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
6. Τα προϊόντα εφαρμογής θα πρέπει να μην είναι βλαπτικά στα τρόφιμα, στα σκεύη καθώς

επίσης και στον πάσης φύσεως τεχνολογικό εξοπλισμό.
7. Να είναι αποτελεσματικά και να μην λερώνουν τους τοίχους.

Τα  φαρμακευτικά  σκευάσματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  πρέπει  να  φέρουν  τις
απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες.

Ε)   Τεχνικός Φάκελος Εργασιών  
Ο ανάδοχος, θα πρέπει απαραίτητα για όλες τις προαναφερθείσες εργασίες που θα εκτελέσει, να
ενημερώνει «ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα ο
οποίος θα τηρείται (ως φυσικό αρχείο) στην έδρα της Υπηρεσίας. 

Την  ευθύνη  ενημέρωσης  του  φακέλου  θα  έχει  ο  ανάδοχος  κατά  τρόπο  ώστε  να
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτει ο Ε.Φ.Ε.Τ.  
Ο  συγκεκριμένος  φάκελος   θα  είναι  οργανωμένος  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  προκύπτει  το
ιστορικό επισκέψεων στο οποίο θα αποτυπώνεται πλήρως η πορεία των πραγματοποιηθέντων
εργασιών. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο φάκελος θα περιέχει:
 Την σύμβαση συνεργασίας,
 Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών,
 Εγκρίσεις & δελτία ασφάλειας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων,
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 Πιστοποιητικά των διαχειριστικών συστημάτων,
 Αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου για αστική ευθύνη,
 Σχεδιάγραμμα των χώρων με την ακριβή θέση των δολωματικών σταθμών στα

κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου.
 Βεβαιώσεις εργασιών στις οποίες θα αποτυπώνεται το ίχνος των επεμβάσεων.

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών-Πιστοποιήσεις
1. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην

υποβολή  προς  την  Υπηρεσία  (Διεύθυνση  Περιβάλλοντος)  αναλυτικού  χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης των εργασιών που θα εκτελέσει στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 

2. Για κάθε κτίριο και εγκατάσταση θα εκδοθεί πιστοποιητικό, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες
που πραγματοποιήθηκαν και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν.

3. Το πιστοποιητικό θα επικολλάται σε εμφανές σημείο και αντίγραφό του θα αρχειοθετείται  στον
Τεχνικό Φάκελο Εργασιών. 

4. Μετά το πέρας κάθε εργασίας ο ανάδοχος θα ενημερώνει τον Τεχνικό Φάκελο Εργασιών που τηρεί-
ται στην Υπηρεσία.

Διάρκεια Σύμβασης
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της υπηρεσίας

Με εντολή Δημάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανομή

1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Διεύθυνση Περιβάλλοντος
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