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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αριθμ.Πρωτ.:7405
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερομηνία:10/06/2022
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)
GR143 ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Ταχ. Διεύθυνση  : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Τηλέφωνο          : 2421091196
Fax : 2421091198
Ε-mail : promithies.doepap@gmail.com Προς: Τμήμα Προμηθειών

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014.
2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.
4) Του άρθρο 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781).
5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
6) Τα άρθρα 50 και 128 του Ν. 4782/2021
7) Το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021

Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου επιθυμεί να προβεί στην παροχή υπηρεσιών

απεντόμωσης, μυοκτονίας και  μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες  του κτιρίου του

Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με

τίτλο «Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας για τις

ανάγκες του κτιρίου του Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα

γραφεία των Διευθύνσεων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, για το έτος

2022.», η οποία θα εγγραφεί στον ΚΑΕ: 10-6261.100 (Συντήρηση και επισκευή

κτιρίων ακινήτων του Δήμου), ενδεικτικού προϋπολογισμού 499,94 ευρώ, του

προϋπολογισμού εξόδων, οικονομικού έτους 2022. Το κριτήριο για την κατακύρωση

της δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάση τιμής στο σύνολο της (υπηρεσία) και θα συνοδεύεται από τα

νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία). Η οικονομική

mailto:doepap@gmail.com


Σ ε λ ί δ α | 2

προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται. Η

προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε

διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική

διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει μαζί με την οικονομική προσφορά να

προσκομίσει:

α.  Άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την

καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένες περιοχές σε ισχύ (πρόσφατη

εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

[υπ. αριθ. 152347/3807/11-5-1981 (ΦΕΚ 390 B΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας),

εκδόθηκε η υπ. αριθ. 183897/1-10-1985 (ΦΕΚ 655 Β΄), ΚΥΑ 323/4883 (ΦΕΚ 163Β

’/22-1-2015)]

β. Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή

παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Παρασίτων 16636 CEPA - CERTIFIED

γ. Εγκεκριμένα σκευάσματα των απεντομώσεων - μυοκτονιών (απώθησης

ερπετών) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτή τους τη χρήση [άρθρο

51παρ. 2 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α'), Κανονισμός (ΕΕ) 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012].

δ. Ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού θα πρέπει να τηρηθούν οι

απαιτούμενοι κανόνες που έχουν εκδοθεί από ΕΟΔΥ.

ε. Πίνακας προσωπικού από το ΣΕΠΕ που να προκύπτει η απασχόληση των

υπευθύνων επιστημόνων και του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας.

στ. Ασφάλεια αστικής ευθύνης των εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Απεντόμωση
φορές/ έτος

Μυοκτονία
Φορές/έτος

ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ
Φορές / έτος

α/α Περιγραφή Τ.μ

1 Κτίριο
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ 800 1 1 2

Απεντόμωση: Η απεντόμωση στόχο έχει την καταπολέμηση
έρποντων εντόμων πχ. μυρμηγκιών, κατσαρίδων, θα γίνεται με τη
μορφή υπολειμματικού ψεκασμού σε φρεάτια, υπόγεια, τουαλέτες,
αποχετεύσεις και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο. Τα εντομοκτόνα του
ψεκασμού θα πρέπει να είναι άοσμα. Εάν προκύψει πρόβλημα σε
γραφεία, η αντιμετώπιση τους να γίνει με χρήση τζελ
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Μικροβιοκτονία : Θα γίνει στις τουαλέτες δύο (2) φορές το έτος με

σκευάσματα εγκεκριμένα από το ΕΟΦ

Μυοκτονία: Η μυοκτονία θα γίνει με την τοποθέτηση δολωμάτων σε

υπάρχοντες δολωματικούς σταθμούς. Τα σκευάσματα θα είναι στη μορφή κύβων και

θα είναι και αυτά προσδεμένα. Οι θέσεις μυοκτονίας θα πρέπει να αριθμούνται, να

φέρουν την κατάλληλη σήμανση (δραστική, αντίδοτο, τηλέφωνο κέντρου

δηλητηριάσεων), και να απεικονίζονται σε σχεδιάγραμμα του χώρου το οποίο θα

περιέχεται στο φάκελο απεντόμωσης - μυοκτονίας.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ελεύθερων δολωμάτων πλην της ειδικής

εφαρμογής τους στα φρεάτια (και εκεί θα είναι προσδεμένα) όπως τεχνικά

περιγράφονται στην παρούσα.  Εκτός των  μυοκτόνων σκευασμάτων μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σε ευαίσθητα σημεία  και ατοξικές μέθοδοι όπως κόλλες  κτλ.

Η υπηρεσία κατά την κρίση της μπορεί να πραγματοποιήσει δειγματοληπτικό

έλεγχο, όσες φορές το απαιτήσει. Οι προγραμματισμένες εργασίες θα

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα του πίνακα ανά δομή. Απαιτείται εντός

ολίγων ωρών ανταπόκριση για την επίλυση όλων των έκτακτων προβλημάτων που

τυχόν παρουσιαστούν κατά την διάρκεια του έτους.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει μετά το πέρας κάθε εργασίας

πιστοποιητικό απολύμανσης και φάκελο στον όποιο αναφέρονται εκτενώς τα χημικά

σκευάσματα που χρησιμοποιούνται.

Στο φάκελο  απεντόμωσης μυοκτονίας  που θα προσκομίσει  ο  εκτελών τις

εργασίες θα πρέπει να περιέχει:

- Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ισχύ

- Καρτέλα Παρακολούθησης Εργασιών Μυοκτονίας - Εντομοκτονίας

- Σχεδιάγραμμα χώρου (κάτοψη) τοποθέτησης Δολωματικών

Σταθμών και Μηχανικών Παγίδων Τρωκτικών καθώς και

συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων

- Βεβαίωση Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Μικροβιοκτονίας.

- Πληροφορίες ασφαλούς χρήσης των προϊόντων απεντόμωσης και

Μυοκτονίας (ΦΕΚ εγκρίσεων MSDS), γενικές ιδιότητες, δοσολογία.

- Στοιχεία ασφαλείας δολωματικών σταθμών (με κλειδί ασφαλείας).
Η χρήση των χώρων από παιδιά επιβάλλει την τήρηση των πλέον
αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας. Ταυτόχρονα οι δράσεις
πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να διασφαλίζουν την μόνιμη
απουσία επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών. Βασικό κριτήριο της
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επιλογής σκευασμάτων αποτελεί η ελάχιστη δυνατή τοξικότητα τους
η δε χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με μεθόδους που θα
ελαχιστοποιούν τον όποιο κίνδυνο για παιδιά και εργαζομένους ώστε
οι επεμβάσεις να χαρακτηρίζονται από την μέγιστη ασφάλεια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π –

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου επιθυμεί να προβεί στην παροχή υπηρεσιών

απεντόμωσης, μυοκτονίας και  μικροβιοκτονίας για τις ανάγκες  του κτιρίου του

Μεταξουργείου έκτασης 800 τ.μ, όπου στεγάζονται τα γραφεία των Διευθύνσεων του

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου για το έτος 2022. Ο ενδεικτικός οικονομικός

προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (υπηρεσία), ανέρχεται στο ποσό των 499,94

ευρώ με το Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή

του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το

ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Α/Α Περιγραφή Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα CPV Τιμή

Μονάδος

Συνολική
δαπάνη
χωρίς
Φ.Π.Α.

1 Απεντόμωση Υπηρεσία 1

90920000-2
Υπηρεσίες

απολύμανσης
εγκαταστάσεων

80,64 € 80,64 €

2
Μικροβιοκτονία
δύο εφαρμογές
στο έτος

Υπηρεσία 2

90920000-2
Υπηρεσίες

απολύμανσης
εγκαταστάσεων

241,90 € 241,90 €

3 Μυοκτονία Υπηρεσία 1

90920000-2
Υπηρεσίες

απολύμανσης
εγκαταστάσεων

80,64 € 80,64 €

Σύνολο
χωρίς
Φ.Π.Α

403,18 €

Φ.Π.Α
24%

96,76 €

Σύνολο
με Φ.Π.Α

499,94 €

Ο μειοδότης θα προκύψει αποκλειστικά με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική

τιμή των εργασιών (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ). Ο μειοδότης θα

πραγματοποιήσει το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται, αφού πρώτα έρθει σε

συνεννόηση με την Διεύθυνση.
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Η Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει μια ή περισσότερες

εργασίες, αν το κρίνουν αυτές απαραίτητο.

Οι υπηρεσίες απεντόμωσης, μυοκτονίας και μικροβιοκτονίας σε όλο το κτίριο

του Μεταξουργείου που στεγάζονται τα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ξεκινούν από

την ημερομηνία ανάθεσης και αφορούν όλο το έτος 2022.

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ


