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Ηράκλειο 27 Μαρτίου 2017 

Αριθµός Πρωτ:  471 

 
 

 

 

Θέµα: Απολύµανση – Μυοκτονία και Απεντόµωση  και προµήθεια  δολωµατικών Σταθµών Μυοκτονίας  

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέµηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ∆ΑΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τρόπος εκτέλεσης της  ανάθεσης: 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της  ανάθεσης   µετά από συλλογή 

προσφορών και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 

Α.  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  ∆ΑΚΗ     

 

 Υπηρεσία:   Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση  για τις εγκαταστάσεις της  Α.Α.Η  Α.Ε  

Ο.Τ.Α  και συγκεκριµένα :  του ∆.Α.Π.Κ.Η. (Περιοχή Πατελών) των  Εγκαταστάσεων του 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ    και εκείνων στο Νέο  Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου στην 

περιοχή ∆υο Αοράκια  ( Ν.Κ.Γ.Η )   σε 12µηνη  βάση από την υπογραφή σχετικής σύµβασης. 

 

Τρόπος εκτέλεσης: Η εκτέλεση του έργου  θα πραγµατοποιηθεί µετά από συλλογή προσφορών και µε 

κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή , όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

 

Περιγραφή Εργασιών : 

Οι χώροι που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες Απολύµανσης – Μυοκτονίας – Απεντόµωσης,  είναι 

συνολικά: 

 

1)  Όλοι οι χώροι του ∆.Α.Π.Κ.Η και συγκεκριµένα :  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ  - ΙΣΟΓΕΙΟ - ΥΠΟΓΕΙΟ -1---ΥΠΟΓΕΙΟ – 2.  

Στους παραπάνω χώρους, βρίσκονται ο χώρος  Υποδοχής- Reception, το γυµναστήριο αποθήκες , 

γραφεία, αποδυτήρια και τουαλέτες αλλά και µηχανοστάσια , λεβητοστάσιο και ψυχροστάσιο  

 

2) Όλοι οι χώροι και στις 20 κερκίδες του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ Σταδίου του επιπέδου    

0 (ισόγειο)  που περιλαµβάνουν:  κοινόχρηστους χώρους , χώρους υποδοχής , αίθουσες αθληµάτων, 

γραφεία , αποδυτήρια, τουαλέτες αποθήκες κλπ 

Στο  επίπεδο 1  του Σταδίου.:  

Αίθουσα Χορού  µεταξύ των θυρών 16 και 17,   

Αίθουσα Πολεµικών τεχνών    µεταξύ των θυρών 12- 13 ,     

Αίθουσα γραφείων στην  θύρα 9  ΕΣΠΕΚ  .ΣΥ∆ΚΑΚ  κλπ  

Γραφείο γυµναστηρίου στην 10  

Στην Θύρα 1 :  κυλικείο VIP,   και αίθουσα συνεντεύξεων, 

Κυλικεία θυρών και εσωτερικούς χώρους άθλησης θυρών 

Αποδυτήρια βοηθητικού γηπέδου ,  

Φυλάκια security   &  Εκδοτήρια εισιτηρίων  

Βιοµηχανικό κανάλι περιφερειακά του σταδίου 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  
---------------------------------------------------------- 
Ο δ ό ς :  Σ .  Μ ο υ σ τ α κ λ ή ,  Π α γ κ ρ ή τ ι ο  Σ τ ά δ ι ο  

Τ η λ έ φ ω ν ο :  2 8 1 0  2 6 4 5 6 0 ,  F A X :  2 8 1 0 2 6 4 5 6 1  
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3) Το  Σύνολο της εγκατάστασης στο Νέο Μεγάλο Κλειστό Γυµναστήριο Ηρακλείου  στην 

περιοχή ∆υο Αορακια  (  Ν.Κ.Γ.Η ) 

Στο Επίπεδο 0 :  κοινόχρηστους χώρους , χώρους υποδοχής , αίθουσες αθληµάτων, γραφεία , 

αποδυτήρια, τουαλέτες αποθήκες  κυλικεία κλπ  

–επίπεδο 1 περιµετρικά στις κερκίδες θεατών όπου έχουµε τουαλέτες κυλικεία  αποθήκες  4 πυλώνες  

περιµετρικά του κλειστού όπου τα κλιµακοστάσια τους οδηγούν από το επίπεδο  -1  έως και το επίπεδο 

2 ,( έξοδο προς ταράτσα κτηρίου.)  

 Φυλάκια  security &  Εκδοτήρια εισιτήριων  

 

Επίσης περιµετρικά των κτηρίων  ∆ΑΠΚΗ του Παγκρητίου Σταδίου αλλά και του ΝΚΓΗ βρίσκονται 

φρεάτια αποχέτευσης και σχάρες όµβριων, τα οποία επίσης θα πρέπει να απολυµαίνονται κάθε φορά.  

  

ΣΗΜ:  Οι εργασίες θα γίνονται κάθε  2   –∆ΥΟ - µήνες από την ηµεροµηνία της  1
ης

 εφαρµογής  και για 

συνολικό διάστηµα 12 µηνών συνολικά θα πραγµατοποιηθούν δηλαδή 6 ΕΞΙ  εργασίες στο παραπάνω 

διάστηµα 

 

B.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε την διαδικασία της  ανάθεσης  µετά από 

συλλογή προσφορών και µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι ∆ολωµατικοί Σταθµοί Μυοκτονίας  για την καταπολέµηση των τρωκτικών, τόσο αυτοί των 

εσωτερικών χώρων όσο και αυτοί των  εξωτερικών χώρων θα πρέπει να είναι µε Κλειδαριά Ασφαλείας 

µη προσπελάσιµοι από κανέναν εκτός από το εξειδικευµένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας. 
 

Υλικό κατασκευής σταθµού:  σκληρό πλαστικό ανθεκτικό σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες.   Οι 

∆ολωµατικοί Σταθµοί Μυοκτονίας  που θα προτείνετε θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση κατά  ISO 

9001:2000 από την κατασκευάστρια εταιρεία. 
 

Κατά την συµµετοχή σας στην προµήθεια υποχρεούστε µαζί µε τον φάκελο συµµετοχής σας , να 

προσκοµίσετε δείγµα του δολωµατικού  σταθµού που προτείνετε ,  µαζί µε το πιστοποιητικό τους το 

οποίο θα αποδεικνύει την πιστοποίηση τους καθώς και ότι άλλο έντυπο, προσπέκτους κλπ., προκειµένου 

να εκτιµηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.  
 

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει επίσης να εγκαταστήσει ( βιδώσει ) τους ∆ολωµατικούς σταθµούς 

µυοκτονίας  στα σηµεία  τοποθέτησης τους στις περιπτώσεις που οι σταθµοί είναι κατεστραµµένοι η δεν 

λειτουργούν σωστά.   
 

θα δεσµεύεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων θα πρέπει να είναι  εντός 10 ηµερολογιακών  

ηµερών µετά την ανάθεση  που αφορά η προσφορά.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 

1. Άδεια λειτουργίας της εταιρείας από το αρµόδιο Υπουργείο. 

2. Βεβαίωση από αρµόδιο φορέα  ότι τα  σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν έγκριση 

από το Υπουργείο Γεωργίας, ως προϊόντα δηµόσιας υγείας΄΄,  είναι  άοσµα, κατάλληλα για 

χρήση σε εσωτερικούς και κατοικηµένους χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο. 

3. Βεβαίωση από αρµόδιο φορέα  ότι τα απολυµαντικά που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν ευρύ 

φάσµα δράσης Βακτηριοκτόνα , Μυκητοκτόνα , Ιοκτόνα. 

4. Θεωρηµένα αντίγραφα πτυχίων  Υπεύθυνων επιστηµόνων(κατά περίπτωση)                           

(Γεωπόνου , Χηµικού , Χηµικού Μηχανικού, Κτηνίατρου, Ιατρού, Φαρµακοποιού, Τεχνολόγου 

Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολόγου Γεωπονίας Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και 

Ανθοκοµίας, Επόπτη ∆ηµόσιας Υγείας ). 



3 

5. Υπεύθυνη δήλωση κατά την όποια να δηλώνεται ότι.  «Παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρµογή των 

σκευασµάτων δεν θα προκαλέσει φθορά ή ζηµία στα µηχανήµατα στις  εγκαταστάσεις αλλά και 

σε ανθρώπους.»  και ότι  

«Οι εργασίες θα γίνονται παρουσία Υπεύθυνου  Επιστήµονα της εταιρείας σας.       µε 

τουλάχιστον µία από τις ειδικότητες που περιγράφονται παραπάνω και ο οποίος 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα  παρευρίσκεται και επιβλέπει όλα τα στάδια εφαρµογής. 

6.  Φορολογική ενηµερότητα. 

7. Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

8. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής  2% επί του προϋπολογισµού. 

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα αναφέρει ΡΗΤΑ , ότι έλαβε γνώση της 

παρούσης προκήρυξης της οποίας τους όρους και προϋποθέσεις αποδέχεται πλήρως. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: 

 

Την πλήρωση των ήδη υπαρχόντων  33 δολωµατικών  σταθµών στο ∆ΑΠΚΗ ,  των  200 περίπου στις 

εγκαταστάσεις του ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ καθώς και των 100 περίπου στο ΝΚΓΗ µε την 

κατάλληλη δραστική ουσία, κα΄θολη την διάρκεια που θα ισχύει η σύµβαση του  καθώς και να 

ενηµερώνει εγγράφως την  ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ για την αποτελεσµατικότητα των σταθµών µετά από κάθε 

έλεγχο. 

Την παροχή βεβαίωσης Ασφαλιστικής  Κάλυψης Αστικής Ευθύνης προς τρίτους  κατά την 

διάρκεια εργασιών απολύµανσης – απεντόµωσης,  καθόλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 

Να τοποθετήσει και να συντηρεί τις  ειδικές σηµάνσεις σε κάθε δολωµατικό σταθµό που θα 

δηλώνει –σηµατοδοτεί και προειδοποιεί για την ύπαρξη τους και θα αποτρέπει µη ειδικούς να 

πλησιάζουν τους σταθµούς. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται Την έκδοση έγκυρου πιστοποιητικού Απολύµανσης –Μυοκτονίας  

Απεντόµωσης  των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε εργασία ανά εφαρµογή , τις δραστικές 

ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τα αντίδοτα τους,   διάρκειας 3 µηνών έκαστο για 1 έτος . 

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση σε περίπτωση εµφάνισης  προβληµάτων ή εποχιακής έξαρσης 

φαινοµένων , που καλύπτονται από την σύµβαση,  ( Απολύµανση – Μυοκτονία – Απεντόµωση )  

ανάµεσα σε εφαρµογές,  η ανάδοχος εταιρεία αναλαµβάνει, µε δικά της έξοδα, την επιπλέον επέµβαση 

για αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος. 

Ο ανάδοχος οφείλει να δηµιουργήσει φάκελο ελέγχου  για κάθε µια από τις παραπάνω  

εγκαταστάσεις µε  πλήρη στοιχεία. Άδεια –Εγκρίσεις σκευασµάτων για την καταπολέµηση εντοµών και 

τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους. 

Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει οποιοδήποτε δολωµατικό σταθµό 

παρουσιάζει φθορές η να τοποθετήσει και νέους – από την  προµήθεια της παρούσας προκήρυξης– σε 

σηµεία που θα του υποδειχθεί από την ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η κατάθεση της προσφορά πρέπει να γίνει ως εξής: 

Στον κυρίως φάκελο και µε την ένδειξη  ¨ Απολύµανση – Μυοκτονία και Απεντόµωση  και προµήθεια  

∆ολωµατικών Σταθµών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέµηση 
τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ∆ΑΚΗ. µαζί µετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συµπεριλαµβάνεται,  

υπεύθυνη δήλωση του  αρθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήµερος για τις τεχνικές προδιαγραφές, 

ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας και συµφωνεί µε τους όρους της µελέτης. 

 

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισµένη και υπογεγραµµένη µέσα σε 

κλειστό φάκελό (εντός του κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του 

έργου  προµήθειας και το όνοµα του αναδόχου, µε την σφραγίδα του καταστήµατος.  

Η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς για κάθε είδος του 

παρακάτω ενδεικτικού πίνακα.  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 

 

 

α/α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑ 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
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2ΜΗΝΟ  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ   

12’ µηνου  

σε € 

1 ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 

(όπως ΤΕΧΝΙΚΈΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
310,00 € 6 1.860,00 € 

     
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ  
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 ∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ  (Λεπτοµέρειες όπως 

Τεχνικές Προδιαγραφές ) 
5,00 € 20 100,00 € 

   ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   1.960,00 € 

   ΦΠΑ (24%) 470,40 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 
2.430,40 € 

  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1

ο
  

Γενικά 

Αντικείµενο της ενέργειας  είναι η απολύµανση – µυοκτονία και απεντόµωση  και προµήθεια  

δολωµατικών σταθµών µυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέµηση τρωκτικών 

στις εγκαταστάσεις των ∆ΑΚΗ 

Άρθρο  2
ο
  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του κανονισµού προµηθειών της ΑΑΗ ΑΕ 

ΟΤΑ. 

Άρθρο 3
ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση µετά από αξιολόγηση 

προσφορών  σύµφωνα µε τον κανονισµό προµηθειών της ΑΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και µε κριτήριο τη 

χαµηλότερη τιµή του συνόλου τιµολογίου. 

Άρθρο 4
ο
  

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος  

α) Συγγραφή υποχρεώσεων  

β) Τεχνικές προδιαγραφές (όπως στην µελέτη) 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός (όπως στην µελέτη) 

Άρθρο 5
ο
  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Όπως  αναφέρεται στην  προκήρυξη. 

 

 Άρθρο 6
ο
  

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από την 

τριµελή επιτροπή εκπόνησης προµηθειών και διαγωνισµών της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  στις το αργότερο µέχρι 

την …………………. & ώρα 15:00 (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) στο Παγκρήτιο 

Στάδιο –Γραφείο -∆ιοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο τηλ: 2810 566 /2810 264568. Η 

κατάθεση των φακέλων µπορεί να γίνει µέχρι την ίδια ηµέρα στις 12:50. 

Άρθρο 7
ο
  

Τόπος παράδοσης  

Η παράδοση των συµφωνηθέντων υλικών και υπηρεσιών θα γίνει συνολικά σε χώρο που θα υποδείξει 

η ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, ενώ η πληρωµή κάθε προβλεπόµενης ενέργειας θα γίνεται  ένα µήνα  µετά την 

έκδοση του σχετικού τιµολογίου. 

Άρθρο 8
ο
  

Παραλαβή   

Η παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ. 

Άρθρο 9
ο
  

Πληµµελής κατασκευή    
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Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του εξοπλισµού ή την παροχή υπηρεσιών αποδειχθεί ότι 

δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης   τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τις 

αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου µε άλλα είδη και να παρέχει µε δική του δαπάνη ξανά τις υπηρεσίες. 

Άρθρο 10
ο
  

Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις   

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα 

ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας .  

Ο Φ.Π.Α βαρύνει την ¨Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ¨ 
 

Εγκρίνει  τη διάθεση πίστωσης ποσού ύψους  2.430,40 € (ήτοι: 1.960,00+470,40 (ΦΠΑ 24%), σε 

βάρος του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων οικονοµικού έτους 2017 της Ανάπτυξης Αθλητισµού 

Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ,  για την κάλυψη της δαπάνης.  

 

Εξουσιοδοτεί την επιτροπή προµηθειών και έργων  της ΑΑΗ – ΑΕ ΟΤΑ, να προχωρήσει στη  

διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού. 

 
Για την Ανάπτυξη Αθλητισµού  Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ   ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ  1, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ   ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2810 264560 -  264566  
 


