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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Η Δ.Ε.Π.Α.Π.  Διμου Δεςκάτθσ ενδιαφζρεται για τθν παρακάτω υπθρεςία: 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ – ΑΠΕΝΣΩΜΟΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΩΝ ΦΑΓΕΙΩΝ  ΣΗ  Δ.Ε.Π.Α.Π. 

ΕΣΟΤ 2018. 

Η παροφςα τεχνικι περιγραφι αφορά τθν υπθρεςία τθσ μυοκτονίασ – απεντόμωςθσ και 

απολφμανςθσ των χϊρων του ςφαγείου  τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. ζτουσ 2018 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΔΟ  ΤΠΗΡΕΙΑ 

▪  Εφαρμογζσ  ςε δίμθνθ βάςθ ςε ςφνολο ζξι (6) μυοκτονίασ-απεντόμωςθσ-απολφμανςθσ 

ςτουσ χϊρουσ του  ςφαγείου και ςε περίπτωςθ που χρειαςκεί λόγο φόρτου εργαςίασ  

κάποιων μθνϊν κα  πραγματοποιοφνται και κάκε  μινα. 

▪ Γραπτι πιςτοποίθςθ των δράςεων και των αποτελεςμάτων τθσ υπθρεςίασ, που 

υπερκαλφπτει τισ όποιεσ απαιτιςεισ των ελεγκτικϊν φορζων. 

Επίςθσ  o/θ  ’’ανάδοχοσ’’   κα προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Ο ανάδοχοσ πρζπει να είναι κάτοχοσ τθσ αντίςτοιχθσ άδειασ του Τπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων (άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν 
ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ). 

2. Τπεφκυνθ διλωςθ που να αναγράφει ότι όλα τα ςκευάςματα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταπολζμθςθ εντόμων & τρωκτικϊν ζχουν τθν ζγκριςθ 
του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων για χριςθ ςε κατοικθμζνουσ 
χϊρουσ και θ εφαρμογι κα γίνει ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτθν ετικζτα τουσ. 
Είναι αςφαλι & ακίνδυνα ωσ προσ τθν χριςθ τουσ 

3. Πιςτοποιθτικό από φορζα πιςτοποιιςεων ότι πλθροί τουσ όρουσ διεκνϊν 
προτφπων για τισ υπθρεςίεσ που παρζχει (π.χ. ISO). 
 
Επίςθσ  ο ανάδοχοσ δεςμεφεται να χρθςιμοποιιςει εκείνεσ τισ μορφζσ 
ςκευαςμάτων, που διαςφαλίηουν τθ διακριτικότθτα τθσ εφαρμογισ, που ο χϊροσ 
απαιτεί. 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 2 
 ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΙΑ. 

Οι εφαρμογζσ των απεντομϊςεων-μυοκτονιϊν-απολυμάνςεων κα πραγματοποιθκοφν 

ςτουσ χϊρουσ του ςφαγείου  Δεςκάτθσ  μετά από υπόδειξθ τθσ επιχείρθςθσ. 

   Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ   1.476 τ.μ. 

   Αποτεφρωτιρασ  16,43 τ.μ                  Βιολογικόσ κακαριςμόσ  24,60 τ.μ 

ΑΡΘΡΟ 3 

                                                          ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Κάκε εφαρμογι κα πραγματοποιείται με τθν επίβλεψθ του Τπεφκυνου Επιςτιμονα 
τθσ αναδόχου εταιρίασ. 

2. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει : α) Σα κάκε είδουσ εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εργαςία και β) Σα εντομοκτόνα και τα μυοκτόνα που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εφαρμογι. 

3. Εάν αμζςωσ μετά ι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν εφαρμογι διαπιςτωκεί 
ότι δεν είναι επιτυχισ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει ζκτακτθ εφαρμογι χωρίσ 
καμιά επιβάρυνςθ του αντίςτοιχου φορζα. 

       4. Εκκζςεισ πεπραγμζνων 
       5. Πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ επιςκζψεων 
       6. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν ευκφνθ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ προσ τρίτουσ για βλάβθ, ςε 
πρόςωπα ι υλικά που μπορεί να επζλκει κατά τθ διάρκεια ι εξαιτίασ των 
πραγματοποιοφμενων εφαρμογϊν. Ουδεμία ευκφνθ φζρει θ Δ.Ε.Π.Α.Π., εξαιτίασ πράξθσ ι 
παράλθψθσ των υπαλλιλων του εργολάβου. 
      7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των 
εργαηομζνων και είναι αποκλειςτικά και μόνο υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε 
ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί ςτο προςωπικό του. Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
αυτοπροςταςίασ, πρόλθψθσ και υγιεινισ, κακϊσ και μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων  
      8. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποκλειςτικά ςκευάςματα, εγκεκριμζνα 
από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 
      9. Η εταιρεία να δεςμεφεται ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ, εντόσ 24 ωρϊν, ςε κάκε κλιςθ 
από τθν πλευρά των αρμοδίων υπθρεςιϊν  για τθν επίλυςθ ζκτακτων προβλθμάτων. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Σο  κόςτοσ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ  προχπολογίηεται ςτα 1.140,00€. 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για ζξι (6) εφαρμογζσ το ποςό κα αποδοκεί ςε τρείσ (3) 

δόςεισ των 380,00€ μετά από τισ απαραίτθτεσ βεβαιϊςεισ για το πζρασ τθσ υπθρεςίασ.  

Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει (με επιβεβαίωςθ) τθν Δ.Ε.Π.Α.Π., 10 (δζκα) θμζρεσ τουλάχιςτον 

νωρίτερα για τθν ακριβι θμερομθνία τθσ εφαρμογισ, ϊςτε να πραγματοποιοφνται τα 

απαιτοφμενα ζργα υποδομισ και Τγιεινισ –που ςυμβάλουν ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ 

εφαρμογισ-διαφορετικά θ εφαρμογι κα αναβάλλεται. 

Εάν αμζςωσ μετά ι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν εφαρμογι απεντόμωςθσ ι 

μυοκτονίασ διαπιςτωκεί ότι δεν είναι επιτυχισ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει ζκτακτθ 

εφαρμογι χωρίσ καμιά επιβάρυνςθ του αντίςτοιχου φορζα. 



ε περίπτωςθ που προκφψει ζκτακτο πρόβλθμα ο ανάδοχοσ κα καλείται για εφαρμογι 

απεντόμωςθσ ι μυοκτονίασ, υποχρεοφται να τθν εκτελζςει και δεν κα επιβαρφνεται 

οικονομικά θ Δ.Ε.Π.Α.Π. ωσ επιπλζον εφαρμογι. 

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν κα παραδίδεται ςτθν Δ.Ε.Π.Α.Π. Πιςτοποιθτικό απεντόμωςθσ- 

μυοκτονίασ και Σιμολόγιο παροχισ Τπθρεςιϊν. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Δ’. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 

Η διάρκεια τθσ υπθρεςίασ  ορίηεται   ζωσ 31/12/2018. 

Η πλθρωμι κα εκτελείται από τθν Δ.Ε.Π.Α.Π. ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία αφοφ κα 
ςυνταχτεί προσ τοφτο πρακτικό διαπίςτωςθσ ζργων και εργαςιϊν, το οποίο κα 
επιςυνάπτεται ςτο προσ εξόφλθςθ τιμολόγιο. 
 
 
Η  ανωτζρω υπθρεςία  κα γίνει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρ.  2, 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147/08-08-2016). 

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ τιμι.  

Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων κα κατατίκενται ςτα γραφεία τθσ Δ.Ε.Π.Α.Π. ςτο 

Δθμοτικό κατάςτθμα Δεςκάτθσ ζωσ τθν Παραςκευι 13-04-2018  και ϊρα 10:00 π.μ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με το Γραφείο Προμθκειϊν, τθλ. 24623 - 

51117 ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Ο οικονομικόσ  φορζασ  κα προςκομίςει  μαηί με τα δικαιολογθτικά του ΑΡΘΡΟΤ 1    και τα 

παρακάτω: 

1.   Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο (άρκρο 75 

παρ.2 του Ν.4412/2016). 

2.    Αποδεικτικά ςτοιχεία τεχνικισ ικανότθτασ. (άρκρο 80 παρ.5 του Ν.4412/2016). 

3.  Εφόςον πρόκειται για  νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του 
νομικοφ προςϊπου (άρκρο 93 του Ν.4412/2016). 
 
 
                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ  

                                                                      ΣΖΙΩΛΑ  ΝΙΚΟΛΑΟ 


