
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι, 29 Ιανουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Μελέτης: 17 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11 & 

Παρασκευοπούλου 
 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Απολύμανσης -

Μυοκτονίας Κτιρίων 
 
Προϋπολογισμός: 4.000,00€ 

Ταχ.Κωδ. : 12132  
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Γεώργιος  
Τηλ.: 210.57.01.668  
Fax: 210.57.01.544   
    

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες απολύμανσης (απεντόμωσης) και μυοκτονίας, για τις 
ανάγκες του Δήμου Περιστερίου σε αθλητικούς χώρους και βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.». 

Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στα 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
δε την υπό Κ.Α. 15.6279.02 πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.». 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 
του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

 Περιστέρι, 29 Ιανουαρίου 2018 
 Ο Συντάξας 
  

 
 

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι, 29 Ιανουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Μελέτης: 17 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11 & 

Παρασκευοπούλου 
 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Απολύμανσης -

Μυοκτονίας Κτιρίων 
 
Προϋπολογισμός: 4.000,00€ 

Ταχ.Κωδ. : 12132  
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Γεώργιος  
Τηλ.: 210.57.01.668  
Fax: 210.57.01.544   
    

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Η παρούσα μελέτη αφορά σε υπηρεσίες απολύμανσης (απεντόμωσης) και μυοκτονίας, για τις 
ανάγκες του Δήμου Περιστερίου σε 39 αθλητικούς χώρους και βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.»: 

1. Δημοτικό κολυμβητήριο (Πεύκων & Ευκαλύπτων) 
2. Δημοτικό κολυμβητήριο (Τζων Κέννεντυ & Αραχώβης) 
3. Δημοτικό στάδιο Περιστερίου 
4. Δημοτικό γήπεδο Ηφαίστου 
5. Δημοτικό γήπεδο Χρυσούπολης 
6. Δημοτικό γήπεδο Νταμάρι 
7. Δημοτικό γήπεδο Χωράφας 
8. Δημοτικό γήπεδο Αγ. Ιεροθέου 
9. Δημοτικό γήπεδο Άλσους 
10. Δημοτικό γήπεδο Τσαλαβούτα 
11. Κλειστό γυμναστήριο “Ανδρέας Παπανδρέου” 
12. Πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Μαζαράκη 
13. Κλειστό γυμναστήριο Χωράφας 
14. Κλειστό γυμναστήριο Δίδυμα 
15. Κλειστό γυμναστήριο 9ο προπονητήριο μπάσκετ 
16. Γήπεδο μπάσκετ Αγ. Πολυκάρπου 
17. Γήπεδο μπάσκετ Πρόνοια 
18. Γήπεδο μπάσκετ Συγκοινωνιών 
19. Γήπεδο μπάσκετ Ναούσης 
20. Γήπεδο μπάσκετ Αγ. Κωνσταντίνου 
21. Γήπεδο μπάσκετ Λήμνου 
22. Γήπεδο μπάσκετ Μωρογιάννη 
23. Γήπεδο μπάσκετ Φιλικών 
24. Γήπεδο τένις (οδών και οδοστρωμάτων) 



25. Α΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό 
26. Β΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό Χριστοδουλάκειο 
27. Γ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό 
28. Ε΄ Παιδικό Σταθμό 
29. ΣΤ΄ Παιδικό Σταθμό 
30. Ζ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό 
31. Η΄ Παιδικό Σταθμό 
32. Θ΄ Παιδικό Σταθμό 
33. 10ο Παιδικό Σταθμό 
34. 11ο Παιδικό Σταθμό 
35. 12ο Βρεφονηπιακό Σταθμό 
36. 13ο Παιδικό Σταθμό 
37. 15ο Βρεφονηπιακό Σταθμό 
38. Γραφείο Παραρτήματος του Δ΄ Παιδικού Σταθμού 
39. Γραφείο Παραρτήματος του 13ου Παιδικού Σταθμού 

 

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια και η εκτέλεση των υπηρεσιών υπάγεται στις διατάξεις των: 

• Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» 

• Ν.3463/2016 (ΦΕΚ 114/Α/2016) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
• Της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της 

δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» 

• Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτη» 

• Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

• Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 24/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» 

• Της παρ. Ζ §Ζ5.3 του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013» 

• Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

•  Ν.4497/2017 - Άρθρο 107 – «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)» 
• Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
• Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
• Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

Όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. 

 



ΑΡΘΡΟ 3:  Συμβατικά στοιχεία  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

• Η σύμβαση 
• Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
• Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
• Η οικονομική προσφορά 
• Η παρούσα μελέτη 17/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
• Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

 

ΑΡΘΡΟ 4: Αξία και τρόπος εκτελέσεως των υπηρεσιών  

Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σε βάρος 
της υπό Κ.Α. 15.6279.02 πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ.. 
«Ο.Π.Α.Α.Π.». 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 118 
του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης, βάσει του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

Θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος για το σύνολο των υπηρεσιών. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών 
για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί κλήρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 
2 του Ν.4412/2016 

Για την ανάθεση των υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των 
λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, θα απαιτηθούν: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και επικουρική ασφάλιση. 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης και ότι: 
 

1. Σε περίπτωση πρόσκλησης σε έναν οικονομικό φορέα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβληθούν με την προσφορά του. 
 

2. Σε περίπτωση πρόσκλησης σε περισσότερους οικονομικούς φορείς, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς, θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση: 

- ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016 και 



- ότι θα υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ως απόδειξη μη συνδρομής των λόγων 
του άρθρου 73 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016.  

Τα δικαιολογητικά θα προσκομιστούν μόνο από αυτόν που επιλεχθεί/χθούν να του/τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται σε μία ενιαία δήλωση. Κάθε 
προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι 
θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών 
προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.    

 

ΑΡΘΡΟ 6: Σύμβαση  

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός 
είκοσι ημερών, προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την κοινοποίηση έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης με την οποία του κοινοποιείται και η απόφαση ανάθεσης. 

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

 

ΑΡΘΡΟ 7:  Φόροι - τέλη - κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ημέρα διενέργειας της ανάθεσης εκτός του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8:  Εξοφλητικός λογαριασμός 

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η τιμή της 
προσφοράς θα είναι σε ευρώ και θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της 
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την περίπτωση α’, παρ. 2,του άρθρου 200 του 
Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, μετά την έκδοση του 
σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια 
ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 και 
σε 30 ημέρες από την έκδοση εκάστου τιμολογίου σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα στο άρθρο πρώτο, 
παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήμερα ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των υπηρεσιών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016, η οποία συντάσσει και το σχετικό 
πρωτόκολλο. 



Ο Δήμος δύναται εφόσον το επιθυμεί να λαμβάνει δείγμα εκ των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων 
παρουσία του αναδόχου, το οποίο σφραγίζεται και στέλνεται στο Γενικό Χημείο για έλεγχο. 

Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για 
την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Απόρριψη υπηρεσιών – Αντικατάσταση - Κυρώσεις 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση 
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016  κατά περίπτωση για 
εκπρόθεσμη παράδοση. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 11:  Χρόνος παράδοσης 

Οι υπηρεσίες απολύμανσης (απεντόμωσης) και μυοκτονίας θα ολοκληρωθούν έως την λήξη του 
έτους 2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 12:  Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι  υποχρεούνται να επισυνάψουν στην προσφορά τους έκθεση, στην οποία να 
αναφέρονται οι οικονομικές, και εμπορικές δυνατότητες τους (απασχολούμενο προσωπικό, 



εξοπλισμός, κύκλοι υπηρεσιών κλπ.) ενώ θα πρέπει, να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της σειράς ISO 9001, να εφαρμόζουν, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 
14001, επιθυμητό είναι να διαθέτουν και σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία 
OHSAS 18001 καθώς και τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. 

Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών, του ενδιαφερόμενου, σε φορείς του 
Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς φορείς, για την τελευταία τριετία (έτη 2014, 2015 & 2016) στην οποία θα 
αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από κατάλληλες 
συστάσεις των αντίστοιχων φορέων για καλή συνεργασία ή και εκτέλεση των προσφερομένων 
υπηρεσιών με τον προσφέρων οικονομικό φορέα.  

Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα προϊόντα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να 
προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκτός αν το προϊόν εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής 
από τις αντίστοιχες Οδηγίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμενα στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
υλικά εξαιρούνται της παραπάνω υποχρέωσης αυτό θα επιβεβαιώνεται από τα αντίστοιχα 
κατάλληλα έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι. Τα πιστοποιητικά CE εκδίδονται 
ανάλογα με τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη απόδειξη 
ύπαρξης της σήμανσης CE αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται 
για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται 
στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το 
μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 

Όταν και εάν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα πρέπει να έχουν 
έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και ή το Γ.Χ.Κ. 

Για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι λόγω αντικειμένου υπηρεσιών (π.χ. 
εταιρείες καθαρισμών) εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν3863/2010/Α115, της 
προσφοράς τους θα επισυνάπτονται το σύνολο των προβλεπομένων στο άρθρο 68 του 
Ν3863/2010/Α115 όπως σήμερα ισχύει. 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1 

Για τον έλεγχο των τρωκτικών θα εγκατασταθούν δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας με κλειδί τύπου 
ALPHA TUNNEL. 

Οι συγκεκριμένοι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας θα πρέπει, να προστατεύουν το δόλωμα από 
αντίξοες κλιματολογικές συνθήκες αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του προγράμματος και 
την λήψη των απαραίτητων μετρήσεων, να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό μεγάλης 
αντοχής, που αντέχει στις τυχόν καταπονήσεις, να αποκλείουν την διασπορά τρωκτικοκτόνου αφού 
με την ανοξείδωτη βέργα που διαθέτουν και όπου αναρτάται το φάρμακο η διασπορά του 
καθίσταται αδύνατη, να είναι εφικτός ο χειρισμός τους μόνο με το ειδικό κλειδί που διαθέτουν 
επιτρέποντας το άνοιγμα τους μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό, να μπορούν να 
τοποθετηθούν σε κάθετη ή οριζόντια διάταξη. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα στερεωθούν μόνιμα 
στο έδαφος, σε τοίχο ή άλλη κάθετη επιφάνεια κ.λπ., θα αριθμηθούν, και θα διαθέτουν την 
κατάλληλη σήμανση. 

Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα σε μορφή κύβου που 
θα επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης με μηδενικό κίνδυνο διασποράς τους. Οι 
δολωματικοί σταθμοί θα είναι υψηλής αντοχής και ασφάλειας, προκειμένου να καταστεί 
απαγορευτική η επαφή με το φάρμακο ανθρώπων ή άλλων θηλαστικών πέρα των τρωκτικών. Όλοι οι 
δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν και θα επισημανθούν σε πρωτόκολλα και θα παραδοθούν 
στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την ανάθεση.  

Σε εσωτερικούς χώρους περιορισμένης πρόσβασης όπως κλειδωμένα υπόγεια, κλειστές αποθήκες 
στις οποίες δεν υπάρχει καθημερινή δραστηριότητα, όχι όμως και σε γραφεία ή κοινόχρηστους 
στεγασμένους χώρους, μπορεί να γίνει χρήση χάρτινων δολωματικών σταθμών με τρωκτικοκτόνο 
σκεύασμα. 

Στα φρεάτια των χώρων θα πραγματοποιηθεί δόλωση με τρωκτικοκτόνο σκεύασμα κατόπιν εντολής 
και υπόδειξης από την υπηρεσία κατά περίπτωση. 



Της προσφοράς θα επισυνάπτεται δελτίο δεδομένων ασφαλείας για τους δολωματικούς σταθμούς 
που θα χρησιμοποιηθούν. Τα μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εντομοκτονία, απώθηση 
τυχόν ερπετών και μυοκτονία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να φέρουν τις 
απαραίτητες εγκρίσεις που προβλέπονται από το νόμο. 

Τα έτοιμα δολώματα, τα χημικά, τα εντομοκτόνα και λοιπά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, θα 
περιγράφονται αναλυτικά στην προσφορά των διαγωνιζομένων. Τα σκευάσματα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση των τρωκτικών θα είναι σε μορφή κύβου και σε στερεά 
κατάσταση. Θα συνοδεύονται από τους καταλόγους του κατασκευαστή τους, από τις οδηγίες χρήσης 
τους, άδειες κυκλοφορίας εφόσον απαιτούνται σε πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
από τις οποίες θα προκύπτει ότι προορίζονται για τις υπηρεσίες που προτείνονται από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στο δίκτυο των 
δολωματικών σταθμών για την αντιμετώπιση των τρωκτικών θα παρουσιάζονται στις εκθέσεις 
πεπραγμένων.  

Για τον έλεγχο των ερπόντων εντόμων κατσαρίδων κλπ. ο ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει 
δίκτυο παρακολούθησης ερπόντων εντόμων σε κρίσιμες θέσεις των κτιρίων, σε αριθμό ικανό 
προκειμένου να παρακολουθείται δυναμικά η ένταση και η φύση του προβλήματος με ειδικές 
παγίδες. Οι συγκεκριμένες παγίδες δεν εμπεριέχουν καμία δραστική ουσία και είναι εντελώς 
ακίνδυνες για ανθρώπους και το περιβάλλον. 

Το δίκτυο θα καλύπτει το σύνολο των δομημένων χώρων υπόγειων, ισόγειων καθώς και στους 
ορόφους και θα αποτελείται από ατοξικές παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων, οι οποίες θα 
περιέχουν στο εσωτερικό τους τροφικό προσελκυστικό και κολλώδη επιφάνεια. Ο συνολικός αριθμός 
θα είναι κατ´ ελάχιστον 30 που θα επιτρέπει την πιστοποίηση της απουσίας ερπόντων εντόμων από 
το σύνολο των δομημένων χώρων. 

Άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης θα γίνει καθολική και εντατική εφαρμογή κατσαριδοκτόνου 
gel σε όλους τους υπόλοιπους προσβεβλημένους χώρους. Με τον εντοπισμό προβλήματος 
παρουσίας θα γίνεται εφαρμογή κατσαριδοκτόνου gel στους δομημένους χώρους για τον έλεγχο του 
όποιου προβλήματος παρουσίας κατσαριδών. 

Κατά την κρίση του αναδόχου αν κριθεί απαραίτητο θα γίνεται και ψεκασμός εντομοκτονίας. 
Ψεκασμοί εντομοκτονίας θα γίνονται στα φρεάτια, στους υπόγειους, ισόγειους χώρους, εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής κατσαριδοκτόνου gel, εφόσον απαιτείται. Στα φρεάτια των χώρων 
θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί υπολειμματικότητας κατόπιν υπόδειξης από την δημοτική αρχή. 

Τόσο η εφαρμογή gel όσο και οι ψεκασμοί θα επαναλαμβάνονται σε χρόνο και χώρο με σκοπό την 
μόνιμη και καθολική απουσία κατσαριδών, ανάλογα με τα ευρήματα του δικτύου παγίδων 
σύλληψης αλλά και τις μαρτυρίες των χρηστών του χώρου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν 
θα είναι σε μορφή υδατικού εναιωρήματος (SC) ή εναιωρηματοποιήσιμο γαλάκτωμα (CS). 
Προβλέπεται η εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών, εκνεφώσεων (ULV), ή οποιασδήποτε 
ενδεδειγμένης μεθόδου  σε  περίπτωση προσβολής από κοριούς, τσιμπούρια, ψύλλων, κ.α. 

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων στο δίκτυο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων θα 
παρουσιάζονται στις εκθέσεις πεπραγμένων.   

Προβλέπεται το άνοιγμα των φρεατίων και ο ψεκασμός τους έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η 
προσβολή από την Periplanetta americana. 

 



ΑΡΘΡΟ 2 

Οι Προγραμματισμένες Επιθεωρήσεις θα γίνονται παρουσία των υπευθύνων για την 
παρακολούθηση των υπηρεσιών από την μεριά του Δήμου κατ’ ελάχιστον ανά δίμηνο με τέτοιο 
τρόπο ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Δήμου. Οι υπεύθυνοι θα συνυπογράφουν κάθε 
φορά τη βεβαίωση υπηρεσιών, αντίγραφο της οποίας (με πρωτότυπες υπογραφές) θα προσκομίζεται 
στο Δήμο μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων. Κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων θα ελέγχονται 
και θα καταγράφονται οι καταναλώσεις τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων ανά σταθμό, θα 
αναπληρώνονται οι όποιες ελλείψεις θα γίνονται οι αναγκαίες αντικαταστάσεις υλικών (κόλλες 
παγίδων σύλληψης εντόμων, τυχών κατεστραμμένες παγίδες, σκευάσματα) και θα καταγράφονται οι 
αριθμοί των συλληφθέντων εντόμων. 

Τα ευρήματα των δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης θα καθορίζουν, μαζί με τα όποια 
άλλα ευρήματα παρουσίας παρασίτων και τις μαρτυρίες του προσωπικού, τις απαιτούμενες 
παρεμβάσεις. Οι απαιτούμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
των επιθεωρήσεων ρουτίνας και θα αφορούν το σύνολο των παρασίτων που αντιμετωπίζονται 
(τρωκτικά, κατσαρίδες). Θα καταγραφεί η χωροθέτηση των δολωματικών σταθμών και του δικτύου 
σύλληψης ερπόντων εντόμων.  

Θα καταγραφούν οι επισκέψεις και εφαρμογές για κάθε χώρο του Δήμου, και θα καταρτιστεί 
ιστορικό επισκέψεων από το οποίο θα προκύπτει και η πορεία των υπηρεσιών. Ο ανάδοχος με την 
εξέλιξη των υπηρεσιών θα καταρτίσει και θα συντηρεί φάκελο ελέγχου παρασίτων, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τη σύμβαση ανάθεσης των υπηρεσιών, τα πρωτόκολλα παρακολούθησης των 
δολωματικών σταθμών μυοκτονίας και των ερπόντων εντόμων, εγκρίσεις των σκευασμάτων που 
χρησιμοποιούνται (εγκρίσεις του Υπουργείου Γεωργίας, δελτία ασφαλείας), ημερολόγιο υπηρεσιών 
και πιστοποιητικά - βεβαιώσεις υπηρεσιών. Η ενημέρωση του φακέλου υπηρεσιών ελέγχου 
παρασίτων και τρωκτικών θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου, θα καταγράφονται και θα 
πιστοποιούνται όλες οι δράσεις καθώς και το αποτέλεσμα τους που αφορούν στην παρούσα 
συγγραφή. Ο φάκελος θα διατηρείται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α.Π.» 

Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα υποβληθεί στην υπηρεσία έκθεση πεπραγμένων για κάθε 
εφαρμογή όπου θα περιλαμβάνονται οι πραγματοποιηθείσες δράσεις και τα όποια συμπεράσματα 
και προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων.  

Επίσης θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου του δικτύου παγίδων 
σύλληψης ερπόντων εντόμων. Τα όποια παρασιτοκτόνα και τρωκτικοκτόνα σκευάσματα 
χρησιμοποιηθούν θα διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση των αρμόδιων κρατικών φορέων. 
Πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης τους, την δραστικότητα τους, αντίδοτα κτλ. θα 
δίδονται προφορικά και γραπτά στους υπεύθυνους παρακολούθησης των υπηρεσιών και θα 
συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο ελέγχου παρασίτων. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω προϊόντα στη δοσολογία που 
προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους. Σε κάθε περίπτωση τα συνεργεία του ανάδοχου θα πρέπει 
να εναρμονίζονται με τις κείμενες διατάξεις περί εκτέλεσης σχετικών υπηρεσιών με ιδιαίτερη 
μέριμνα για την προστασία των πολιτών, των κατοικίδιων και των παιδιών. 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 3 

Για κάθε ένα από τους τριάντα εννέα (39) χώρους που αναφέρονται στο Άρθρο 1 της γενικής 
συγγραφής υποχρεώσεων, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα επισυνάψουν της προσφοράς 
τους έκθεση με πλήρη περιγραφή των υπηρεσιών που θα εκτελέσουν καθώς και πλήρη αναφορά 
των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν. 

Ο ανάδοχος θα αρχίσει να εκτελεί τις προβλεπόμενες υπηρεσίες άμεσα με την υπογραφή της 
σύμβασης και θα πρέπει να τις συντηρεί και να τις επαναλαμβάνει ανά τετράμηνο (σε κάθε 
περίπτωση θα πραγματοποιηθούν τρείς (3) εφαρμογές ανά χώρο μέχρι το τέλος του έτους) με τέτοιο 
τρόπο ώστε εντός του έτους 2018 να μην παρατηρηθεί πρόβλημα σε καμία περίπτωση. 

O Δήμος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών και σε άλλους 
χώρους εκτός των προαναφερόμενων εφόσον παρουσιαστεί ανάγκη εντός του έτους 2018 με την 
ίδια χρέωση όπως αυτή που θα ισχύει στην σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα ανάθεση. 

 

 
 

Περιστέρι, 29 Ιανουαρίου 2018 

  

Ο Συντάξας  Η Προϊσταμένη ΤΜΕΕ  
   

 
 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
Ο Διευθυντής Τεχνικών  

Υπηρεσιών 
 
 
 
 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Περιστέρι, 29 Ιανουαρίου 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αρ. Μελέτης: 17 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   
   
Ταχ. Δ/νση: Δημοσθένους 11 & 

Παρασκευοπούλου 
 ΘΕΜΑ: Δαπάνες Απολύμανσης -

Μυοκτονίας Κτιρίων 
 
Προϋπολογισμός: 4.000,00€ 

Ταχ.Κωδ. : 12132  
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Γεώργιος  
Τηλ.: 210.57.01.668  
Fax: 210.57.01.544   
    

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 

α/α CPVs Περιγραφή υλικού Πλήθος Εφαρμογές Τιμή μονάδος(€) Σύνολο(€) 

1 
90922000-6 
90921000-9 

Απεντόμωση & 
μυοκτονία αθλητικών 

χώρων     
24 3 25,00 1.800,00 

2 Απεντόμωση & 
μυοκτονία ΒΝ.Σ και Π.Σ. 15 3 25,00 1125,00 

3 Δολωματικοί σταθμοί 30 1 10,00 300,00 
       
     Μερικό σύνολο: 3.225,00 
     Στρογγυλοποίηση: 0,81 
     Σύνολο: 3.225,81 
     ΦΠΑ 24% 774,19 
     Γενικό σύνολο: 4.000,00 

 
 

Περιστέρι, 29 Ιανουαρίου 2018 
  

Ο Συντάξας  Η Προϊσταμένη ΤΜΕΕ  
   

 
 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η 
Ο Διευθυντής Τεχνικών  

Υπηρεσιών 
 
 
 

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



Θέμα: Δαπάνες Απολύμανσης - Μυοκτονίας Κτιρίων 

Προϋπολογισμός: 4.000,00€ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α CPVs Περιγραφή υλικού Πλήθος Εφαρμογές Τιμή μονάδος(€) Σύνολο(€) 

1 
90922000-6 
90921000-9 

Απεντόμωση & 
μυοκτονία αθλητικών 

χώρων     
24 3   

2 Απεντόμωση & 
μυοκτονία ΒΝ.Σ και Π.Σ. 15 3   

3 Δολωματικοί σταθμοί 30 1   
       
     Σύνολο:  
     ΦΠΑ 24%  
     Γενικό σύνολο:  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


