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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  249/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και έγκριση  της με αριθμ. 08/2021 Μελέτης για 

την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (COVID 19) - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ -

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την ανάγκη του Δήμου για την εκτέλεση της  ανωτέρω υπηρεσίας 

5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α 312/2021, ποσού € 9.994,4 σε βάρος των ΚΑΕ 

02.15.6279.001 του ισχύοντα προϋπολογισμού έτους 2021 

6. Την 08/2021-06/04/2021 Μελέτη της Δ/νσης Αγρ. Ανάπτυξης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1.Εγκρίνουμε την με απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

(COVID 19) - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ -ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021» 

 

2.Εγκρίνουμε την 08/2021-06/04/2021 Μελέτη της Δ/νσης  Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας & Πρασίνου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (COVID 

19) - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ -ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», η οποία προσαρτάται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ         Α/Α : 8/2021  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,    ΗΜΕΡ.:06-04-2021 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 
ΑΡΜ.ΥΠΑΛ : Ντόντορος  Δ. 
ΤΗΛ.: 2682 0 25200  
 
 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 
 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (COVID 19) - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ -ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 

2021» 
 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  9.994,40 € (ΕΥΡΩ), (συμπ. ΦΠΑ 24%) 
 
CPV 90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση εργασιών απολύμανσης (προστασία COVID-19) -

μυοκτονίας- απεντόμωσης για το 2021. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των παρακάτω 
υπηρεσιών - εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 9.994,40 € (συμπ.  ΦΠΑ 24%) και προέρχεται από 
προϋπολογισμό  οικ. έτους 2021 του Δήμου Πρέβεζας και βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6279.001 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για απολυμάνσεις απεντομώσεις κλπ. 
δαπάνες " 

 
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να εκτελεστεί:  
1. Πρόγραμμα απολύμανσης (προστασία COVID-19), απεντόμωσης - μυοκτονίας των Δημοτικών κτιρίων 

και των σχολείων όλων των βαθμίδων της Δ.Ε. Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας, ανάλογα με τις ανάγκες . 
2. Πρόγραμμα απολύμανσης (προστασία COVID-19), απεντόμωσης - μυοκτονίας των Δημοτικών κτιρίων 

και των σχολείων όλων των βαθμίδων των Δ.Ε. Λούρου & Ζαλόγγου  του Δήμου Πρέβεζας, ανάλογα με 
τις ανάγκες. 

Αναλυτικότερα για την πραγματοποίηση της απολύμανσης απεντόμωσης απαιτούνται οι κατωτέρω εργασίες: 
 
Α. Μικροβιοκτονία 
Για την απολύμανση θα γίνεται καθολικός ψεκασμός όλων των εσωτερικών χωρων των κτιρίων, με ειδικό 
απολυμαντικό υγρό, για την καταπολέμηση των ιων,βακτηρίων και μυκήτων& μικροβίων και των σπόρων αυτών. 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 
COVID-19 .  
Για την ανωτέρω εργασία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος ψεκαστήρας, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η 
ομοιόμορφη κατανομή του απολυμαντικού στους χώρους  με τρόπο ώστε το απολυμαντικό να εισχωρεί παντού 
και να απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες (πατώματα, τοίχους, λεκάνες κλπ). 
 
Β. Απεντόμωση 
Τα εντομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους θα είναι άοσμα, δεν θα 
λεκιάζουν και θα είναι ασφαλή για το περιβάλλον και τους εργαζόμενους. 

Οι εργασίες καταπολέμησης εντόμων (ψύλλοι, κοριοί, κατσαρίδες κ.α) θα γίνονται με ψεκασμό, με ψεκαστήρες 
χαμηλής ή υψηλής πίεσης, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν κριθεί απαραίτητο η απεντόμωση θα γίνεται με 
νεφελοψεκασμό με την χρήση εκνεφωτήρα. 
Σε ειδικές περιπτώσεις θα αποφεύγονται οι ψεκασμοί στους εσωτερικούς χώρους και προτείνεται για την 
απεντόμωση, εντομοκτόνο gel. Τα σκευάσματα τύπου gel  που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι δολώματα σε 
μορφή παχύρρευστη και θα είναι: Άοσμα, μη ερεθιστικά, μη τοξικά Μεγαλύτερης διάρκειας από το σπρέι και θα 
παρέχουν απόλυτη ασφάλεια για τον χρήστη, για τους εργαζόμενους καθώς και για τα παιδιά (σύμφωνα με την 
έγκριση του αρμόδιου φορέα). 
 
Γ. Μυοκτονία 
Θα πραγματοποιηθεί τοποθέτηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, αριθμημένων δολωματικών σταθμών και αν 
απαιτηθεί, θα γίνει μία  επαναδόλωση αυτών. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώνει ότι απουσιάζει κάποιος σταθμός μυοκτονίας ή είναι σπασμένος θα 
τους καταγράφει και θα τους αντικαταστήσει. 
Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα τοποθετηθούν στους  δολωματικούς σταθμούς θα προκαλούν την 
μουμιοποίηση των ποντικών ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα δυσοσμίας. 
 
D. Υποχρεώσεις 
Η εφαρμογή του προγράμματος θα συνοδεύεται από συγκεκριμένο φάκελο παρασιτοκτονίας υπογεγραμμένος 
από τον υπεύθυνο επιστήμονα του αναδόχου και ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα: 
• Πληροφοριακά στοιχεία φαρμάκων δηλαδή έντυπο, έγκριση, MSDS 
• Στοιχεία ασφαλείας (MSDS) δολωματικών σταθμών και εγκρίσεις συσκευών παγίδευσης ιπτάμενων 
εντόμων. 
• Καρτέλα παρακολούθησης έργου. 
• Πιστοποιητικό απεντόμωσης, μυοκτονίας &μικροβιοκτονίας. 
Κατά την διάρκεια των εργασιών, το προσωπικό που θα τις εκτελεί, θα πρέπει να φέρει ειδική ένδυση, τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλείας καθώς και μέσα ατομικής προστασίας - Μ.Α.Π. (γάντια, μάσκα κλπ.). 
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Σε περίπτωση κλήσης έκτακτης ανάγκης αν δεν προσέλθει ο Ανάδοχος, ο Δήμος θα δύναται με μονομερή 
απόφαση να αναθέτει τις απαιτούμενες εργασίες σε τρίτο συνεργείο, παρακρατώντας την αμοιβή από τον 
Ανάδοχο και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. 
 
Ο Ανάδοχος σε όλες τις περιπτώσεις από τις προαναφερθείσες εργασίες θα πρέπει να επικοινωνεί και να 
συνεργάζεται με τον υπεύθυνο που θα έχει οριστεί από την υπηρεσία του Δήμου. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει ειδικό πιστοποιητικό για κάθε μία από τις εργασίες που εκτελεί. 
Ο υπεύθυνος επιστήμονας (Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Γεωπόνος, Χημικός Μηχανικός, Χημικός κτλ) της 
εταιρείας θα έχει όλες τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος για τις εφαρμογές αυτές και κυρίως για τα μέτρα ασφαλείας 
για τους δημότες, τους εργαζόμενους, τους μαθητές και τους επισκέπτες των χώρων - κτιρίων. 
Αν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και αφού έχουν περατωθεί οι προγραμματισμένες εφαρμογές 
απεντόμωσης και μυοκτονίας εξακολουθούν να εμφανίζονται παράσιτα όπως κατσαρίδες ή ποντίκια ο ανάδοχος 
οφείλει να πραγματοποιεί έκτακτες εφαρμογές, προκειμένου να ελεγχθεί άμεσα η όποια προσβολή παρασίτων 
χωρίς επιπλέον χρέωση. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ   
 
 
 

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΔΗΜ.  ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 
 

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΖΟΥΚΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Δ.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

  
  

  
ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
(COVID-19) -

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ (ΟΛΑ) 2 1.720,00 € 3.440,00 € 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2 280,00 € 560,00 € 

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2 220,00 € 440,00 € 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ/ΔΟΜΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1 150,00 € 150,00 € 

ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 1 390,00 € 390,00 € 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 4.980,00 € 

    ΦΠΑ (24%) 1.195,20 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 6.175,20 € 

   
  

 
Δ.Ε.  ΛΟΥΡΟΥ - Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

  
  

  
ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
(COVID-19) -

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ (ΟΛΑ) 2 1.180,00 € 2.360,00 € 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  ΛΟΥΡΟΥ 2 180,00 € 360,00 € 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2 180,00 € 360,00 € 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 3.080,00 € 

    ΦΠΑ (24%) 739,20 € 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 3.819,20 € 

  
      

  
ΣΥΝΟΛΟ 8.060,00 € 

  
ΦΠΑ (24%) 1.934,40 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.994,40 € 

 

 

     
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ   

 
 

 

  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΔΗΜ.  ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

 
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΖΟΥΚΑΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Δ.Ε.  ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

  
  

  
ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
(COVID-19) -

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ (ΟΛΑ) 2   

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2   

ΠΑΛΙΑ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 2   

ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ/ΔΟΜΗ 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1   

ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 1   

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  

    ΦΠΑ (24%)  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1  

   
  

 
Δ.Ε.  ΛΟΥΡΟΥ - Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

  
  

  
ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
(COVID-19) -

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΑ  ΚΤΙΡΙΑ (ΟΛΑ) 2   

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  ΛΟΥΡΟΥ 2   

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ  ΖΑΛΟΓΓΟΥ 2   

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  

    ΦΠΑ (24%)  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2  

  
    

  
ΣΥΝΟΛΟ  

  
ΦΠΑ (24%)  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 
Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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