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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

1. Αντικείμενο ανάθεσης, χώροι. 

Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι οι εργασίες απολύμανσης, απεντόμωσης και 

μυοκτονίας για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας: 

α) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων των κτιρίων και εγκαταστάσεων των 

Βιολογικών καθαρισμών Βέροιας και Ριζωμάτων,  

β) εξωτερικών χώρων κτιρίων αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΔΕΥΑ Βέροιας,  

που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση αλλά και γενικά όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. 

Με τον όρο απεντόμωση-μυοκτονία εννοούμε την καταπολέμηση και εξόντωση 

(πλήρη εξαφάνιση) από παντός είδους εντόμων, αραχνοειδών, σκωλήκων, τρωκτικών και  

ερπετών. 

 

 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Χώροι: 

 

Α. Μυοκτονία ( 4 Εφαρμογές ετησίως ) 

Η εφαρμογή της μυοκτονίας πρέπει να γίνεται με τοποθέτηση μυοκτόνων 

σκευασμάτων, εντός δολωματικών - σταθμών. Ο αριθμός των θέσεων δόλωσης και η ακριβής 

ποσότητα του δολώματος κατά θέση εξαρτάται από την σοβαρότητα της προσβολής και το 

είδος του τρωκτικού. Η επιλογή των κατάλληλων σημείων τοποθέτησης των δολωματικών 

σταθμών και η επιλογή σταθμών κλειστού τύπου ασφαλείας ή Φ75 θα γίνεται με επιθεώρηση 

των χώρων και των κτισμάτων τους, από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Εταιρίας. Όλοι οι 

σταθμοί που θα χρησιμοποιηθούν θα τοποθετηθούν σε μόνιμες, σταθερές θέσεις, σε σημεία 

που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο προσωπικό. 

Κάθε τρείς μήνες και σε κάθε έκτακτη περίπτωση, να πραγματοποιείται επίσκεψη του 

συνεργείου κατά την οποία να εκτιμάται ο υγειονομικός κίνδυνος και να ελέγχεται η 

υγειονομική πορεία ανά χώρο εφαρμογής, να γίνεται αντικατάσταση του μυοκτόνου 

σκευάσματος και καταγραφή του ποσοστού κατανάλωσης αυτού ανά θέση δόλωσης.  

Να υπάρχει επαρκής αριθμός δολωματικών σταθμών στον υπαίθριο χώρο και των 

περιφερειακών κτισμάτων τους. 

Να γίνεται χαρτογράφηση και αποτύπωση όλων των δολωματικών σταθμών (ορισμός 

και αρίθμηση όλων των δολωματικών σταθμών) τους χώρους του βιολογικού, κεντρικών 

γραφείων και αποθήκης. 

Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου 

θα πρέπει να είναι συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης, ενός 

γεύματος. 

Το κόστος χρησιμοποίησης επιπλέον δολωματικών σταθμών, ίδιων προδιαγραφών με 

αυτούς που ήδη υπάρχουν, θα επιβαρύνει την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται έγκαιρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 

Β. Εντομοκτονία ( 2 Εφαρμογές ετησίως ) 

Στη θερινή περίοδο θα πρέπει να πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές 

περιμετρικά των κτιρίων και σε κρίσιμα σημεία του περιβάλλοντος χώρου, για την 

αντιμετώπιση ερπόντων και ιπτάμενων εντόμων. 

Συγκεκριμένα απαιτούνται δύο (2) τουλάχιστον εφαρμογές (και σε κάθε έκτακτη 

περίπτωση) των ανωτέρω μεθόδων σε χρονικό διάστημα ενός έτους. 

Η εφαρμογή της μεθόδου του υπολειμματικού ψεκασμού θα γίνεται σε φρεάτια, 

υπόγεια, λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, τουαλέτες, αντλιοστάσια γραφεία αποθήκες κλπ. 

Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την 

καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους κατά τα οριζόμενα από τον 

Ν. 721/77 και Π. Δ. 205/2001 και θα παίρνει όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν 

καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η 

καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στην δημόσια υγεία. 

 

Γ. Οφοιοαπώθηση 

Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 με χρήση εγκεκριμένων φαρμάκων για 

την καταπολέμηση. 

 

 

3. Προδιαγραφές Απολυμαντικών 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απολύμανση των χώρων θα πρέπει να 

πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας ως ¨προϊόντα δημόσιας υγείας¨ να είναι 

άοσμα κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα 

για τον άνθρωπο. Τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας (τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων) και τα 

απολυμαντικά να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας. Τα 

σχετικά έγγραφα και κάθε άλλη προδιαγραφή των σκευασμάτων (φυλλάδια, prospectus κλπ) 

θα κατατεθούν με την προσφορά του ενδιαφερομένου. 

 

  

4. Τρόπος εκτέλεσης των εργασιών - Ισχύουσες διατάξεις: 

Η ανάθεση και εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση 

σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Τις διατάξεις του Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-7-17) και του Ν. 1069/80 όπως 

ισχύουν σήμερα.  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16   
 

  
5. Κόστος  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των παραπάνω περιγραφομένων εργασιών για 

συνολική επιφάνεια 5.000 τετρ. μέτρων και για δύο (2) εφαρμογές, ήτοι συνολικά 10.000 

τετρ. μέτρα, ανέρχεται στο ποσό των Δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( € 2.500,00 ) μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο κόστος περιλαμβάνεται η δαπάνη για το εντομοκτόνο, μυοκτόνο, μυοκτόνο 

υψηλής ασφαλείας ή σκεύασμα απολύμανσης, η κατασκευή και τοποθέτηση δολωματικών 

παγίδων καθώς και το κόστος μετακίνησης, το εργατοτεχνικό προσωπικό, τα εργαλεία που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας και τα προστατευτικά μέσα. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται επίσης οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 

φόροι και βάρη.  

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.  
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του 

ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας 

πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.  

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

το νόμο. 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Βέροιας και θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 61.98.01.03 «Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων,  Β.Κ Βέροιας και 

Ριζωμάτων 2018 (Τ.Π.)» 

 

 
6. Περιεχόμενο Προσφοράς 

Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

• Συμπληρωμένο τιμολόγιο προσφοράς, χωρίς και με ΦΠΑ. 

• Κατάλογο εντομοκτόνων / μυοκτόνων /απολυμαντικών φαρμάκων που θα 

χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών μαζί με τον αριθμό της σχετικής 

έγκρισης των προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην προσφορά, ότι ο ενδιαφερόμενος 

α) διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό, 

περιλαμβανομένων και των μέσων ατομικής προστασίας αναπνοής, δέρματος και οφθαλμών, 

απαραίτητων για την εφαρμογή των χημικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες των 

κατασκευαστών των χημικών προϊόντων. 

β) ο υπεύθυνος επιστήμονας και κάτοχος της άδειας καταπολέμησης θα παρευρίσκεται κατά 

τη διάρκεια των εφαρμογών. 

• Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης σε ισχύ για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. 
   
 

7. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκτέλεση 

των εργασιών κάθε φάσης μετά την υποβολή των σχετικών τιμολογίων και με τη νόμιμη 

διαδικασία. 

 

 

8. Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών: 

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο ή τρείς εφαρμογές (και σε κάθε έκτακτη 

περίπτωση).  Οι εργασίες της 1ης εφαρμογής θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα μετά την 

ανάθεση.   

 

9. Ευθύνη του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

1. Πλήρη ευθύνη για τυχόν δηλητηριάσεις, ερεθισμούς, κτλ. που τυχόν προκύψουν, σε 

διαστήματα είκοσι (20) ημερών μετά την απολύμανση, στο προσωπικό ή επισκέπτες των 

παραπάνω χώρων. Η ΔΕΥΑ Βέροιας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα παραπάνω. 

2. Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια 

των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε 

ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του.  Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και μέτρα προστασίας των 

εργαζομένων και των επισκεπτών. Επίσης ο εργολάβος υποχρεούται να παρέχει ασφαλιστική 

κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά, η οποία μπορεί 

να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.  Ουδεμία 

ευθύνη φέρει η Δημοτ. Επιχείρηση, για πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των υπαλλήλων 

του εργολάβου.  
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3. Να τοποθετήσει και να διατηρήσει τις ειδικές σημάνσεις σε κάθε δολωματικό 

σταθμό που θα δηλώνει - σηματοδοτεί και προειδοποιεί για την ύπαρξή τους και θα 

αποτρέπει μη ειδικούς να πλησιάζουν τους σταθμούς. 

4. Όταν ειδοποιείται από τον εργοδότη, για οποιοδήποτε έκτακτο πρόβλημα που θα 

αφορά την ύπαρξη τρωκτικών και εντόμων, θα πρέπει να παραβαίνει για την επίλυση του 

προβλήματος, το αργότερο εντός 24 ωρών, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. 

5. Ο εργολάβος στην προσφορά του οφείλει να περιγράψει λεπτομερώς τον εξοπλισμό 

και τα σκευάσματα που πρόκειται να χρησιμοποιήσει. 

6. Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο σκευάσματα εγκεκριμένα από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάτι που οφείλει να δικαιολογεί με την 

κατάθεση στην Επιχείρηση και των σχετικών αδειών - εγκρίσεων, δελτίων ασφαλείας. 

 

 

 10.  Υποχρεώσεις του εντολέα 

Η ΔΕΥΑ Βέροιας είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων 

τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

 

11.  Απαραίτητα δικαιολογητικά με ποινή αποκλεισμού: 

1. Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του 

υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων.  Όλες οι εφαρμογές πρέπει να 

πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα, του κάτοχου της άδειας 

καταπολέμησης της αναδόχου εταιρίας, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα 

πιστοποιητικά. 

2. Φορολογική ενημερότητα. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

5. Βεβαίωση νόμιμου εκπροσώπου (όταν πρόκειται για εταιρία ) 

6. Τα ζητούμενα στις παρ. 2,3,6 δικαιολογητικά και έγγραφα 

 

Μη υποβολή των ζητούμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη 

της προσφοράς.  Ομοίως,  μη εκτέλεση των ανωτέρων όρων, συνεπάγεται τη διακοπή της 

σύμβασης, με ευθύνη του εργολάβου. 

 

Βέροια,   04 / 05 / 2018 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

          Ο Συντάξας         Ο Δ/της  Τ.Δ.   
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           ΧΗΜΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                               

 

 

 

 


