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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                                                                   
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ                                                                                                                     
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Βέροια 03/06/2022 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
και δ.τ. «ΚΑΠΑ» 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ Δ/νση : Θ. Ζωγιοπούλου 5    

Ταχ. Κωδ. : 59132                                                                         

Πληροφ    :  Β.Πολιτίδου                                                                                        

Τηλ.           : 2331022178                                                                                          

Fax            : 2331022478                                                                                

                

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

  Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την υπηρεσία ελέγχου και εφαρμογής  υπηρεσίας 

Απεντόμωσης, Μυοκτονίας, Απολύμανσης και Απώθησης Ερπετών στα κτίρια των Παιδικών Σταθμών, 

στα Αθλητικά Κέντρα, στα ΚΑΠΗ, στα ΚΗΦΗ, στα Β.Σ.Σ. και στα Γραφεία Διοίκησης του Νομικού 

Προσώπου.  
 

Κωδικός  C P V : 90900000-6 
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 
 

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 εσωτερικούς χώρους (όπως κουζίνες), όπου η εφαρμογή υπολλειμματικών 

ψεκασμών δεν είναι αποτελεσματική. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα 

από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές και κατάλληλα για  χώρους δημόσιας χρήσης και με σκοπό την 

εξόντωση και την παρεμπόδιση ανάπτυξης επιβλαβών εντόμων. 

 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 
 

Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση δολωματικών σταθμών στους ενδεικνυόμενους 

χώρους των κτιρίων (υπόγεια, λεβητοστάσια, αποθήκες), σε ευαίσθητους χώρους (μαγειρεία, αποθήκες 

τροφίμων) όπου θα τοποθετηθούν ατοξικοί δολωματικοί σταθμοί σύλληψης τρωκτικών, ενώ στους  

εξωτερικούς χώρους θα τοποθετηθούν δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας μόνο σε χώρους που ο 

ανάδοχος κρίνει ότι προστατεύονται και δεν μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια υγεία. 

 
 

ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙΔΙΩΝ  

 

Η απώθηση φιδιών θα πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας απωθητικά σκευάσματα τα οποία θα 

εφαρμοστούν στους εξωτερικούς χώρους, κυρίως περιμετρικά της περίφραξης, τους οποίους θέλουμε 

να προστατέψουμε. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να είναι είτε σε υγρή είτε σε 

κοκκώδη μορφή και να έχουν άδεια για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

 

Ειδικά για τον περιβάλλοντα χώρο του ΔΑΚ Βικέλας, λόγω του ότι συνορεύει με αγροτικές εκτάσεις, 
θα χρησιμοποιηθεί σκεύασμα σε  κοκκώδη μορφή σε όλη την περίμετρο, της οποίας η έκταση είναι 
περίπου 1350,00m. Το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 κιλά και 
θα εφαρμοστεί σε όλη την περίφραξη. 
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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 καθώς και τα δελτία ασφάλειας των σκευασμάτων αυτών.  

• 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 οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό (πλήρη περιγραφή δηλ. αρ. 

οχήματος, είδος μηχανήματος κ.τ.λ.), 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.  

• Να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες και 

υλικές ζημιές. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Οι εργασίες θα εκτελούνται μετά από συνεννόηση με τις υπηρεσίες για τους χώρους, τις ώρες και τις 

ημέρες εφαρμογής  στα παρακάτω κτίρια: 

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 Α  ́Παιδικός Σταθμός    Μουρούζη 2 Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

2 Β  ́Παιδικός Σταθμός    Αργυρουπόλεως 3 Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

3 Γ  ́Παιδικός Σταθμός   Πιερίων 28 Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

4 Δ  ́Παιδικός Σταθμός    Ηρακλέους 1 Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

5 Β ΄Βρεφ/κός Σταθμός 25
ης 

Μαρτίου και Αριάδνης Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

6 Δ  ́Βρεφ/κός Σταθμός    Ασώματα Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

7 Παιδικός Σταθμός   Αγ. Γεωργίου Αγ. Γεώργιος Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

8 Παιδικός Σταθμός  Μακροχωρίου Μακροχώρι Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

9 Παιδικός Σταθμός  Ριζωμάτων   Ριζώματα Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

10 Παιδικός Σταθμός   Παλατιτσίων Παλατίτσια Απεντόμωση-Μυοκτονία- Απώθηση Φιδιών 

11 Γραφεία Διοίκησης Θ. Ζωγιοπούλου 5 Απεντόμωση - Μυοκτονία 

12 Γραφείο ΚΗΦΗ   Εμμ. Ζάχου & Γράμμου 14 Απεντόμωση - Μυοκτονία 

13 Κεντρικό ΚΑΠΗ Αριστετέλους 3 Απεντόμωση - Μυοκτονία 

14 ΚΑΠΗ Βήμα Απ. Παύλου Μαυρομιχάλη14 Απεντόμωση - Μυοκτονία 

15 ΚΑΠΗ Προμηθέα Κίμωνος 1-3 Απεντόμωση - Μυοκτονία 

16 ΚΑΠΗ Εργ. Κατοικιών Επικούρου Απεντόμωση - Μυοκτονία 

17 ΚΑΠΗ Αγ. Γεωργίου Αγ. Γεώργιος Απεντόμωση - Μυοκτονία 

18 Β.Σ.Σ. Δοβράς Αγ. Γεώργιος Απεντόμωση - Μυοκτονία 

19 Β.Σ.Σ. Μακροχωρίου Αριστοτέλους 100 Απεντόμωση - Μυοκτονία 

20 ΔΑΚ Φιλίππειο    16
ης

 Οκτωβρίου 5
Α
 Απεντόμωση - Μυοκτονία  

21 ΔΑΚ Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ Μακροχώρι Απεντόμωση - Μυοκτονία - Απώθηση Φιδιών 

22 Γήπεδο Εληάς Εληά Απεντόμωση - Μυοκτονία  
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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, ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, 

κατάλληλα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό (πλήρη περιγραφή δηλ. αρ. οχήματος, είδος 

μηχανήματος κ.τ.λ.), 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.  

• Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. 

 

 

 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτώ ευρώ και 

ογδόντα λεπτών (2.008,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και έχει προβλεφθεί σχετική δαπάνη 

στον Προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους 2022 με Κ.Α.Ε. 02.15.6278 «Δαπάνες 
Απολύμανσης  - Μυοκτονιών». 
 

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. 

 

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του 

Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010 . 
 

 

 

 
-H- 

 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ 


