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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, 
απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων 
ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
Μυοκτονίας και Απολυµάνσεις στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
 
ΚΑ:20.6279.18 («Απολυµάνσεις  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017») 
ΚΑ: 20.6279.03 («Εργασίες µυοκτονίας και 
απολύµανσης  στις εγκαταστάσεις του 
ΧΥΤΑ 2017» )  
Σύνολο 17.000,00 € 

 

 

 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΩΩΝΝ  22001177  ––    
ΜΜΥΥΟΟΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΜΜΑΑΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΥΥΤΤΑΑ    22001177  

 

 

 

 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
17.000,00 €   µε Φ.Π.Α 
 
        

  

1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ&ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

3.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

4.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

6.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  

 

                                                       ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2016 
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Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, 
απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων 
ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
Μυοκτονίας και Απολυµάνσεις στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
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ΧΥΤΑ 2017» )  
Σύνολο 17.000,00 € 

 
 

                                                       Κ.Α: 20.6279.18  Κ.Α: 20.6279.03 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την απολύµανση, 
απεντόµωση και µυοκτονία των σχολικών και δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 
Κοµοτηνής καθώς και τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, για λόγους 
διασφάλισης της δηµόσιας υγείας. 

Συγκεκριµένα, θα γίνει απολύµανση (µικροβιοκτονία) και απεντόµωση όλων 
των χώρων των σχολικών κτιρίων (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, διάδροµοι, 
αποθήκες, υπόγεια κ.λ.π.) και των δηµοτικών κτιρίων (∆ηµοτικό Μέγαρο, Κτίριο 
και εγκαταστάσεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
∆ηµοτικά Καταστήµατα Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου, ΚΑΠΗ 1ο και 2ο, Κτίρια 
Σίτισης, ΑΜΕΑ, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ΧΥΤΑ κλπ.). Επίσης θα γίνει µυοκτονία σε χώρους 
όπου υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν τρωκτικά, όπως χώρους εστίασης και 
αποθήκευσης τροφίµων (ΚΑΠΗ 1ο και 2ο, Κτίρια Σίτισης και ΑΜΕΑ, Ξενώνας 
Φιλοξενίας Αστέγων, ∆ηµοτικό Θέατρο, ΚΕΣΥΠ, Πολυλειτουργικό, Παιδικοί  
Σταθµοί κ.λ.π.), εγκαταστάσεις του  ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, ∆ηµοτικά Καταστήµατα 
Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου, χώρος στάθµευσης απορριµµατοφόρων, γραφεία 
καθαριότητας, χώρους υπογείων και γενικά όπου κριθεί σκόπιµο, σύµφωνα µε 
τον επισυναπτόµενο  Πίνακα Α. Επιπλέον, στο Αρχείο του ∆ήµου (χώρος ο 
οποίος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης)  και στην παλιά Καπναποθήκη, επί της οδού  Γ. Κονδύλη, θα 
γίνει απεντόµωση για ψύλλους µε εξειδικευµένα φάρµακα. Για το ΧΥΤΑ 
Κοµοτηνής και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως αυξηµένη παρουσία 
εντόµων ή τρωκτικών κατά τη διάρκεια του έτους, θα γίνει ειδική αντιµετώπιση 
προκειµένου να αναληφθεί το φαινόµενο. 

 Όλα τα χηµικά σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι 
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
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Πριν από κάθε εφαρµογή ο ανάδοχος θα ενηµερώνει τον υπεύθυνο του 

εκάστοτε κτιρίου που πρόκειται να επισκεφθεί. Όσον αφορά στα σχολικά κτίρια, 
θα πρέπει να µεσολαβεί τουλάχιστον µία ηµέρα από την εφαρµογή έως την 
επαναλειτουργία του σχολείου. Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης παρίσταται και 
ο  υπεύθυνος  επιστήµονας, ο οποίος παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της 
εργασίας, την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και την εφαρµογή του, καθώς 
και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται µέχρι να 
επαναλειτουργήσει ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέµηση.  

Με το πέρας της εφαρµογής, ο υπεύθυνος του κτιρίου υπογράφει 
υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο που αφορά στην πραγµατοποίηση της 
εφαρµογής. 

Ο αριθµός των επεµβάσεων είναι αυτός που αναγράφεται στον συνηµµένο 
Πίνακα Α της µελέτης. Ο ανάδοχος, κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντα, θα 
πραγµατοποιήσει επιπλέον εφαρµογές απολύµανσης-απεντόµωσης σε ορισµένα 
κτίρια, ο αριθµός των οποίων δεν θα ξεπερνά τις 20, ενώ θα πραγµατοποιηθούν 
έως10 εφαρµογές µυοκτονίας, όπου παρουσιαστεί ανάγκη. 

 
 

Κοµοτηνή,  25 - 11 – 2016 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ∆Η Α.  
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
               ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΜΟΡΦΩ 
                   ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
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Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, 
απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων 
ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
Μυοκτονίας και Απολυµάνσεις στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
 
ΚΑ:20.6279.18 («Απολυµάνσεις  
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ΧΥΤΑ 2017» )  
Σύνολο 17.000,00 € 

                                
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Εργασίες µικροβιακής απολύµανσης, µυοκτονίας (καταπολέµηση ποντικών – 

τρωκτικών) και απεντόµωσης στις προσδιοριζόµενες σύµφωνα µε το συνηµµένο 
πίνακα Α περιοχές, που θα περιλαµβάνουν τα εξής: 

1. Αγορά και χρήση χηµικών σκευασµάτων, εγκεκριµένων για την παραπάνω 
χρήση από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, επαρκούς, για τις εφαρµογές, ποσότητας. 

2. Εργασία ανειδίκευτων εργατών, οδηγών και επιστηµονικού προσωπικού µετά 
της δαπάνης των ασφαλίστρων. 

Συνολική δαπάνη των ανωτέρω περιγραφόµενων στην τεχνική περιγραφή 
εργασιών, πλήρως περαιωµένων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των ανωτέρω 
εξόδων και της αξίας του Φ.Π.Α.  δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€).  

 
 

Κοµοτηνή,  25 - 11 – 2016 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ∆Η Α.  
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
               ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΜΟΡΦΩ 
                   ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων 
ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
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εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
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∆ηµοτικών Κτιρίων 2017») 
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Σύνολο 17.000,00 € 

                                              Κ.Α: 20.6279.18 ΚΑ: 20.6279.03 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
 
Αντικείµενο της εργασίας είναι: 
οι εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των δηµοτικών κτιρίων του 
∆. Κοµοτηνής  και των  εγκαταστάσεων  του ΧΥΤΑ  Κοµοτηνής. 
Η  προϋπολογισθείσα   δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των   17.000,00    ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
Η   εργασία   θα   βαρύνει   τον   Κ.Α.  20.6279.18   µε   τίτλο   «Απολυµάνσεις 
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017» και τον ΚΑ: 20.6279.03 «Εργασίες µυοκτονίας και 
απολύµανσης  στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017»  και χρηµατοδότηση Ι∆ΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ. 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 

 
Θα γίνει απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε: 

• τις διατάξεις των άρθρων 209 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 
3463/06) όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ» 

 
Άρθρο 3ο :     Συµβατικά στοιχεία 

 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισµός µελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη  

 
Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

    
 Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι δώδεκα µήνες (12) µήνες και αρχίζει από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
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Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

 
Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και 

ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Υποχρεούται   να    

απασχολεί    µε   πλήρες   ωράριο   ως   υπεύθυνο   επιστήµονα  εξειδικευµένο και 

έµπειρο άτοµο µε πτυχίο:  Γεωπόνου ή Χηµικού ή Χηµικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου 

ή Ιατρού ή Φαρµακοποιού Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή πτυχίο του Τµήµατος Φυτικής 

Παραγωγής ή του Τµήµατος Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας της 

Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι. ή  του  Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής της 

Σχολής  Επαγγελµάτων Υγείας  και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής (µε κατοχή 

άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος από   τη   ∆ιεύθυνση   ∆ηµ.   Υγείας)   ή   ισότιµο   

πτυχίο   ή   δίπλωµα   αντίστοιχων ειδικοτήτων    της    ηµεδαπής    ή    της    

αλλοδαπής,    που    θα    κατέχει    άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 

κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Ειδικά για τα σχολικά κτίρια µετά τις εφαρµογές θα πρέπει να µεσολαβεί 

τουλάχιστον µία ηµέρα πριν την επαναλειτουργία του σχολείου. Σε  κάθε  

εφαρµογή   καταπολέµησης  ο   υπεύθυνος  επιστήµονας  παρίσταται   και 

παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από την παρασκευή του υλικού 

παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του, καθώς και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας 

που επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος στον 

οποίο έγινε η καταπολέµηση. Με το πέρας της εφαρµογής, ο ανάδοχος  ενηµερώνει 

τον υπεύθυνο του κτιρίου ο οποίος υπογράφει σχετικό έντυπο στο οποίο δηλώνεται 

εάν εκτελέσθηκε η εφαρµογή. Σε κάθε  εφαρµογή   καταπολέµησης χρησιµοποιούνται  

αποκλειστικά   και   µόνον εγκεκριµένα   φάρµακα   για   την   καταπολέµηση   

εντόµων   και   τρωκτικών   σε κατοικηµένους χώρους (βιοκτόνα),  κατά τα οριζόµενα 

στο  Π.∆.  205/2001  και λαµβάνονται όσα ιδιαίτερα µέτρα προφύλαξης έχουν 

καθοριστεί µε την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται 

αποτελεσµατική καταπολέµηση χωρίς κινδύνους για τη δηµόσια  υγεία  και το 

οικοσύστηµα. Τα σκευάσµατα  που  θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν τις εγκρίσεις 

από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς και θα συνοδεύονται από δελτία 

ασφάλειας. Ο ανάδοχος θα προσκοµίζει στην αναθέτουσα αρχή πρόγραµµα 

εφαρµογής ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των εργασιών. Όσον αφορά στην 

µυοκτονία µετά την εφαρµογή θα προσκοµίζει σχεδιάγραµµα κάτοψης του χώρου 

τοποθέτησης των δολωµατικών σταθµών. Θα  παρέχει επίσης Πιστοποιητικό 

Εκτέλεσης Εργασιών για  κάθε νόµιµη χρήση, υπογεγραµµένο από τον 

υπεύθυνο επιστήµονα, ο οποίος θα πρέπει να επιβλέπει το σύνολο  του   

έργου  και   θα   είναι   παρών  κατά   την  εκτέλεση  των   παραπάνω 

εργασιών. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται   να   καταβάλλει   τακτικώς  στο   προσωπικό   

του,  το συνδεόµενο µε αυτόν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τις αποδοχές του, 

κατά τις οικείες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης 
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να καταβάλλει εγκαίρως τις, για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τη σύµβαση, 

δαπάνες για τις ασφαλιστικές εισφορές και την αξία των υλικών. 

 

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
 
Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας. 

 
Άρθρο 7ο :    Ανωτέρα βία 

 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι 

αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της 

επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 

σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά 

γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες 

ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην 

περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

 Άρθρο 8ο :     Αναθεώρηση τιµών  
 
    Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά  παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.    

     

Άρθρο 9ο :     Τρόπος πληρωµής 
 
 Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή θα καθορισθεί σύµφωνα µε το 

τιµολόγιο προσφοράς µετά από πρόχειρο διαγωνισµό.  

Η πληρωµή θα γίνει τµηµατικά µία φορά µετά το πέρας τουλάχιστον του 50% των 

εφαρµογών και µία µε το πέρας του 100% των εφαρµογών. Στο ποσό της αµοιβής 

συµπεριλαµβάνονται 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. 

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. 
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Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά 

το νόµο.  

 

Άρθρο 10ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων 

ή τρίτων που ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.    

                   

Κοµοτηνή,  25 - 11 – 2016 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ∆Η Α.  
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
               ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΜΟΡΦΩ 
                   ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 
 
Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, 
απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων 
ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
Μυοκτονίας και Απολυµάνσεις στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
 
ΚΑ:20.6279.18 («Απολυµάνσεις  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017») 
ΚΑ: 20.6279.03 («Εργασίες µυοκτονίας και 
απολύµανσης  στις εγκαταστάσεις του 
ΧΥΤΑ 2017» )  
Σύνολο 17.000,00 € 

                                              Κ.Α: 20.6279.18 ΚΑ: 20.6279.03 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Άρθρο 1: Απολύµανση (µικροβιοκτονία), Απεντόµωση και  Μυοκτονία 

∆ηµοτικών κτιρίων-ΧΥΤΑ Κοµοτηνής. 

Απολύµανση (µικροβιοκτονία) και απεντόµωση όλων των χώρων των 
σχολικών κτιρίων (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, διάδροµοι, αποθήκες, υπόγεια 
κ.λ.π.) και των δηµοτικών κτιρίων (∆ηµοτικό Μέγαρο, Κτίριο και εγκαταστάσεις 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ∆ηµοτικά 
Καταστήµατα Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου, ΚΑΠΗ 1ο και 2ο, Κτίρια Σίτισης, 
ΑΜΕΑ, ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., ΧΥΤΑ κλπ.). Επίσης θα γίνει µυοκτονία σε χώρους όπου 
υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν τρωκτικά, όπως χώρους εστίασης και 
αποθήκευσης τροφίµων (ΚΑΠΗ 1ο και 2ο, Κτίρια Σίτισης και ΑΜΕΑ, Ξενώνας 
Φιλοξενίας Αστέγων, ∆ηµοτικό Θέατρο, ΚΕΣΥΠ, Πολυλειτουργικό, Παιδικοί  
Σταθµοί κ.λ.π.), εγκαταστάσεις του  ΧΥΤΑ Κοµοτηνής, ∆ηµοτικά Καταστήµατα 
Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου, χώρος στάθµευσης απορριµµατοφόρων, γραφεία 
καθαριότητας, χώρους υπογείων και γενικά όπου κριθεί σκόπιµο, σύµφωνα µε 
τον επισυναπτόµενο  Πίνακα Α. Επιπλέον, στο Αρχείο του ∆ήµου (χώρος ο 
οποίος στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης)  και στην παλιά Καπναποθήκη, επί της οδού  Γ. Κονδύλη, θα 
γίνει απεντόµωση για ψύλλους µε εξειδικευµένα φάρµακα. Για το ΧΥΤΑ 
Κοµοτηνής και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως αυξηµένη παρουσία 
εντόµων ή τρωκτικών κατά τη διάρκεια του έτους, θα γίνει ειδική αντιµετώπιση 
προκειµένου να αναληφθεί το φαινόµενο. 

 Όλα τα χηµικά σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι 
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Υγείας ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

Πριν από κάθε εφαρµογή ο ανάδοχος θα ενηµερώνει τον υπεύθυνο του 
εκάστοτε κτιρίου που πρόκειται να επισκεφθεί. Όσον αφορά στα σχολικά κτίρια, 
θα πρέπει να µεσολαβεί τουλάχιστον µία ηµέρα από την εφαρµογή έως την 
επαναλειτουργία του σχολείου. Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης παρίσταται και 
ο  υπεύθυνος  επιστήµονας, ο οποίος παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της 
εργασίας, την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και την εφαρµογή του, καθώς 
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και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται µέχρι να 
επαναλειτουργήσει ο χώρος στον οποίο έγινε η καταπολέµηση.  

Με το πέρας της εφαρµογής, ο υπεύθυνος του κτιρίου υπογράφει 
υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο που αφορά στην πραγµατοποίηση της 
εφαρµογής. 

       Ο αριθµός των επεµβάσεων είναι αυτός που αναγράφεται στον 
συνηµµένο Πίνακα Α της µελέτης. Ο ανάδοχος, κατόπιν υπόδειξης του 
επιβλέποντα, θα πραγµατοποιήσει επιπλέον εφαρµογές απολύµανσης-
απεντόµωσης σε ορισµένα κτίρια, ο αριθµός των οποίων δεν θα ξεπερνά τις 20, 
ενώ θα πραγµατοποιηθούν έως10 εφαρµογές µυοκτονίας, όπου παρουσιαστεί 
ανάγκη. 

 
 
 
Τιµή κατ’αποκοπή: ∆εκαεπτά χιλιάδες ευρώ  (17.000,00 €) µε φπα. 
 
 

Κοµοτηνή,  25 - 11 – 2016 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ∆Η Α.  
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
               ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΜΟΡΦΩ 
                   ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

 
 
Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, 
απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων 
ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
Μυοκτονίας και Απολυµάνσεις στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
 
ΚΑ:20.6279.18 («Απολυµάνσεις  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017») 
ΚΑ: 20.6279.03 («Εργασίες µυοκτονίας και 
απολύµανσης  στις εγκαταστάσεις του 
ΧΥΤΑ 2017» )  
Σύνολο 17.000,00 € 

                                              Κ.Α: 20.6279.18 ΚΑ: 20.6279.03 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.
Τ 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Απολύµανση 

(µικροβιοκτονία) 

απεντόµωση  και 

µυοκτονία ∆ηµοτικών 

κτιρίων- ΧΥΤΑ 

Κοµοτηνής  Πίνακας 

Α  εργασία όπως 

περιγράφεται στα 

άρθρα και στο 

τιµολόγιο της 

παρούσας µελέτης 
1 Κατ’αποκοπή 1 13.709,68 13.709,68 

13.709,68 

3.290,32 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. (24%) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.000,00 

Κοµοτηνή,  25 - 11 – 2016 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥ∆Η Α.  
 
 

 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 
 
 
 
               ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΜΟΡΦΩ 
                   ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΣΦΡΑΓΙ∆Α  

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, 
απεντόµωσης και µυοκτονίας των 
κτιρίων ευθύνης του ∆ήµου 
 
Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση  
∆ηµοτικών Κτιρίων 2017 και εργασίες 
Μυοκτονίας και Απολυµάνσεις στις 
εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ 2017 » 
 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.
Τ 

ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

Απολύµανση 

(µικροβιοκτονία) 

απεντόµωση  και 

µυοκτονία ∆ηµοτικών 

κτιρίων- ΧΥΤΑ 

Κοµοτηνής  Πίνακας 

Α  εργασία όπως 

περιγράφεται στα 

άρθρα και στο 

τιµολόγιο της 

παρούσας µελέτης 
1 Κατ’αποκοπή 1   

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

Φ.Π.Α. (24%) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 
Κοµοτηνή, 25/11/2016 

 
  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 

 
 


