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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημοκρατίας 1, 57400, Σίνδος
Τηλ. 2313.300.548
Fax 2310.586.849
e-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr
Σίνδος, 06/05/2019
Αριθ. Απόφ.: 592
Αριθμ Πρωτ.: 8247
ΘΕΜΑ:

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με
τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε
δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2019)»
προϋπολογισμού 11.951,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας
ανάθεση
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019.
5) 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.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016.
7) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008.
9) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
10) Τα από 08-04-2019 έγγραφα σύμβασης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
11) Την υπ’ αριθμ.: 382/7710/19-04-2019 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 11.951,40 ευρώ από τον Κ.Α.
02.15.6142.016.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ ΥΜ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης
– απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2019)»,
προϋπολογισμού
9.235,00
ευρώ,
χωρίς
Φ.Π.Α.
ήτοι
11.951,40
ευρώ
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
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Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση – Τεχνική Περιγραφή Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) για την υπηρεσία
«Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2019)», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της
παρούσης.
H ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριθ. Μελέτης: 1/2019

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (2019)»

Κ.Α.Ε.:02.15.6142.016
CPV: 90921000-9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή
1. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
2. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (2019)»

Αριθ. Μελέτης: 1/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα έκθεση αφορά στις εργασίες μυοκτονίας, απεντόμωσης και απολύμανσης σε
Δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Δέλτα για το έτος 2019.
Η απεντόμωση θα γίνει είτε με την εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών με κατάλληλο
εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων, είτε με τη χρήση ειδικού
βιοκτόνου τζελ, το οποίο θα τοποθετηθεί σε ειδικά σημεία των χώρων των κτιρίων, ή
εξωτερικών χώρων αυτών, ή κοινοχρήστων χώρων, μετά από εξέτασή τους.
Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση δολωματικών σταθμών στους
ενδεικνυόμενους χώρους των κτιρίων (υπόγεια, λεβητοστάσια, αποθήκες) και εξωτερικούς
χώρους των κτιρίων, ή με δολωματικούς σταθμούς υψηλής ασφαλείας σε χώρους διαβίωσης.
Οι απολυμάνσεις αφορούν στους χώρους στους οποίους μπορεί να υπάρξει μικροβιακό
φορτίο και κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων (π.χ. τουαλέτες, χώροι υγιεινής κ.λ.π) και θα γίνει
με τη μέθοδο του ψεκασμού και εκνέφωσης.
Ολες οι εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία με την υπηρεσία, μετά από εξέταση των χώρων
και λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στο Δήμο ή τους
επισκέπτες καθώς και τους πολίτες, και κυρίως τα παιδιά, που θα κυκλοφορήσουν στους
χώρους, όπου έγινε επέμβαση από τον ανάδοχο.
Τα φάρμακα και τα δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι αποτελεσματικά και
ασφαλή τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για τα κτίρια, το γραφειακό και άλλο
εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που βρίσκονται σε αυτές, όπως επίσης και
το περιβάλλον γενικά.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει:
 Να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να είναι σε ισχύ για όλο το χρονικό
διάστημα των εργασιών.
 Να καταθέσει κατάλογο των εγκεκριμένων-αδειοδοτημένων από το Υπουργείο
εντομοκτόνων / μυοκτόνων/ απολυμαντικών φαρμάκων και αντιδότων που θα
χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών.
 Να ενημερώνει πρώτα την υπηρεσία και να καταθέτει βεβαίωση για κάθε εργασία την
οποία πραγματοποιεί.
 Ο Ανάδοχος πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του ότι διαθέτει κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλα μηχανήματα και εξοπλισμό, περιλαμβανομένης
και τυχόν προστατευτικής ενδυμασίας και εξοπλισμού, απαραίτητων για την
εφαρμογή των χημικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις οδηγίες των
κατασκευαστών των χημικών προϊόντων.
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Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 12.000,00
€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και έχει προβλεφθεί σχετική δαπάνη στον
Προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2019 με Κ.Α.Ε. 02.15.6142.016 ύψους 12.000,00 €.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016,
του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010 .

Σίνδος, 08-04-2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ (2019)»

Αριθ. Μελέτης: 1/2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΙΝΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΠ ΑΞΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

120

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

120

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

120

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

90

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

130

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

120

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

130

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-

80
90
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ΚΕΠ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΚΕΠ ΣΙΝΔΟΥ
ΚΕΠ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΙΝΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ –
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΜΕΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΣΙΝΔΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΘ.
ΧΩΡΟΣ)
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΝΔΟΥ 2
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΠΕΘ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ -3ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΕΙΣ (3) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΙΝΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
4Χ400= 1600
(ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΆΘΕ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

80
110
90

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

130

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

120

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

160

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

520

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

210

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

135
160

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

345

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

90

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-MYOKTONIAΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-

1600
260
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( + ΜΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
)
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 9Χ60=540
ΡΕΜΑΤΑ ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ,
ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
(τέσσερις επισκέψεις)
4Χ100=400
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
5Χ125
ΓΗΠΕΔΑ 12Χ60=720
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ
60Χ28=1680
ΠΑΡΚΟ ΜΑΛΙΟΥΡΗ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

540

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

400
625
720

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
1680
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

ΦΠΑ 24%
Δικαίωμα προαίρεσης

260
9.235,00
2.216,40
500,00

(άρθρο 53 παρ. 2ε του Ν. 4412/2016, άρθρο 6 παρ.
1 του άνω νόμου )

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
11.951,40
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών, μη
προβλέψιμων, κατά την διάρκεια του έτους 2019 ,για εκτέλεση υπηρεσιών μυοκτονίας –
απεντόμωσης σε δημοτικά κτίρια, που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα μελέτη.
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.
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες
τιμές σε αντίστοιχο είδος υπηρεσίας.
Σίνδος, 08-04-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ &
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ (2019)»

Αριθ. Μελέτης:1/2019

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εργασία «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
&ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για το έτος 2019 » προϋπολογισμού
11.951,40 € (με ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου – εργασίας, διέπονται από τις παρακάτω
διατάξεις:
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Του N.3463/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως αυτός τροποποιήθηκε και
ισχύει
Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
Των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική
Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για τους σκοπούς του παρόντος ο όρος «Απεντόμωση» περιλαμβάνει την εφαρμογή
υπολειμματικών ψεκασμών με κατάλληλο εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση
επιβλαβών εντόμων, είτε με τη χρήση ειδικού βιοκτόνου τζέλ, το οποίο θα τοποθετηθεί σε
ειδικά σημεία των χώρων, με ελεγχόμενη πρόσβαση στη θέση του δολώματος – δηλητηρίου
που θα αποτρέπει την οποιαδήποτε χρήση του. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα
είναι εγκεκριμένα και αποδεδειγμένα κατάλληλα για χώρους δημόσιας χρήσης και με σκοπό
την εξόντωση και την παρεμπόδιση ανάπτυξης ψύλλων, κοριών, κατσαρίδων, κροτώνων
καθώς και άλλωναρθροπόδων.
Για τους σκοπούς του παρόντος ο όρος «Μυοκτονία» περιλαμβάνει την τοποθέτηση
σε επιλεγμένα σημεία δολωματικών σταθμών. Οι σταθμοί δόλωσης θα είναι κλειστού τύπου,
ασφαλείας, ή υψηλής ασφαλείας με ελεγχόμενη πρόσβαση στη θέση του δολώματος –
δηλητηρίου. Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα γίνεται σε κατάλληλες θέσεις
στους εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους. Η θέση του κάθε ενός δολωματικού
σταθμού θα διακρίνεται επί τόπου με ειδική ετικέτα ή άλλο τρόπο, και θα αποτρέπει την
οποιαδήποτε χρήση του.
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Η απολύμανση θα γίνει σε κλειστούς χώρους στα δάπεδα και περιμετρικά των
τοίχων, σε απορριμματοφόρα οχήματα που βρίσκονται εντός των αμαξοστασίων και γενικά
στα κτίρια ή χώρους όπου γίνονται επεμβάσεις, όπου μπορεί να υπάρξει μικροβιακό φορτίο
και κίνδυνος μετάδοσης νοσημάτων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να προσκομίσει άδεια καταπολέμησης εντόμων
και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα είναι σε ισχύ
για όλο το χρονικό διάστημα των εργασιών.
Τα φάρμακα και τα δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι
αποτελεσματικά και ασφαλή τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για τα κτίρια, το
γραφειακό και άλλο εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα που βρίσκονται σε
αυτές όπως επίσης και το περιβάλλον γενικά. Επιπρόσθετα, αυτά τα φάρμακα / δολώματα
πρέπει να έχουν άδεια σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και
να συνάδουν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι θέσεις όλων των δολωματικών σταθμών θα διακρίνονται επί τόπου, ώστε να
αποτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση τους.
Ο
ανάδοχος
θα
πρέπει
καταθέσει
κατάλογο
των
εντομοκτόνων/μυοκτόνων/απολυμαντικών και αντιδότων ουσιών που θα χρησιμοποιούνται
κατά την διάρκεια των εφαρμογών που θα πραγματοποιήσει, μαζί με την σχετική έγκριση των
προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Ανάδοχος μετά από κάθε εργασία θα εκδίδει βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών και
ελέγχου, υπογεγραμμένη από υπεύθυνο επιστήμονα. Πριν από κάθε εργασία ενημερώνει την
υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι εργασίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με τις υπηρεσίες για τους χώρους,
τις ώρες και τις ημέρες εφαρμογής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία
χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019.
ΑΡΘΡΟ 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την
κάλυψη των εργασιών μυοκτονίας, απεντομώσεων και απολυμάνσεων.
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς
τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή
επαφή, για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Υγειονομικές
Διατάξεις.
Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου
αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι
απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια διαμονής και εργασίας, η οποία θα
θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την
υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου και
για την πρόληψη ζημιών – ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για
ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε
τρίτο, κατά τη διάρκεια των εφαρμογών, ή μετά από αυτές, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη
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και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές,
σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή οποιοδήποτε τρόπο αδυναμίας εργασίας, ο
ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί
το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών, χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα
την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να
ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην
επανόρθωσή της.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής
από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα
προξενήσει κατά τις εργασίες του, ή μετά από αυτές, με υπαιτιότητά του.
Ο χρόνος περαίωσης του έργου έχει να κάνει με το τέλος του συμβατικού
αντικειμένου του αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και έχει καταληκτική
ημερομηνία το τέλος του 2019.
Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος
εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη αντισυμβατικής
συμπεριφοράς να τον κηρύξει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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 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.

Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Υπεύθυνη δήλωση αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές που θα
προκληθούν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών ή μετά από αυτές.
Σίνδος, 08-04-2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΙΕ0Ω9Ι-Ε67

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΜΙΝΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΑΛΓΑΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΕΠ ΑΞΙΟΥ
ΚΕΠ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΚΕΠ ΣΙΝΔΟΥ
ΚΕΠ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΙΝΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ –
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΜΕΤΑ
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 6ΙΕ0Ω9Ι-Ε67

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΣΙΝΔΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΘ.
ΧΩΡΟΣ)
ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΝΔΟΥ 2
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΠΕΘ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΜΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ -3
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΙΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΡΕΙΣ (3) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΙΝΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ
Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
4Χ....= (2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ( + ΜΙΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
)
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 9Χ….=
ΡΕΜΑΤΑ ΑΠΑΡΤΟΓΛΟΥ,
ΚΙΛΚΙΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΑΝΑΛΙ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
(ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ)
4Χ…..=
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
5Χ….

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-MYOKTONIAΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΓΗΠΕΔΑ 12Χ……...=

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΔΗΜΟΥ
28Χ ......=

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΕ0Ω9Ι-Ε67

ΠΑΡΚΟ ΜΑΛΙΟΥΡΗ
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ κόστους εργασιών
ΦΠΑ 24%
Δικαίωμα προαίρεσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ

(άρθρο 53 παρ. 2ε του Ν. 4412/2016, άρθρο 6 παρ.
1 του άνω νόμου )

500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ανάθεσης
Ο Προσφέρων

ΑΔΑ: 6ΙΕ0Ω9Ι-Ε67

α/α

Φάρμακο - σκεύασμα που θα
χρησιμοποιηθεί

Αρ. Έγκρισης

Υπεύθυνα δηλώνω ότι διαθέτω 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 την νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών των χημικών προϊόντων.
Σας καταθέτω και την ……………………… άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Προσφέρων

