
 

 
 
 
 

 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2018 
 
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : Τακτικός προϋπολογισµός του Ν.Π.∆.∆.. 
 
                                                                                                                                    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ 

  

• Οι εργασίες απεντόµωσης- µυοκτονίας θα πραγµατοποιούνται κάθε 45 

ηµέρες δηλαδή οχτώ (8) εφαρµογές ετησίως. Οι εφαρµογές θα 

πραγµατοποιούνται σε ώρες και ηµέρες που δεν θα δηµιουργούν 

προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των δοµών του Ν.Π.∆.∆. Με τον 

έλεγχο και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα γίνεται και απολύµανση.   

• Οι εργασίες απεντόµωσης-µυοκτονίας-απολύµανσης θα γίνουν µε ειδικά 

σκευάσµατα τα οποία θα είναι εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, θα είναι ακίνδυνα για τη δηµόσια υγεία και θα 

συνοδεύονται µε τα απαραίτητα δελτία ασφαλείας και  πιστοποιητικά. 

• Οι επεµβάσεις σε όλους τους χώρους του Ν.Π.∆.∆. θα γίνονται µε την 

παρουσία του υπεύθυνου επιστήµονα. 
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Προϋπολογισµός:2.500 ΕΥΡΩ 

  



    Οι εργασίες θα εκτελεστούν στους παρακάτω χώρους: 

• Εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων. 

• Στο αποχετευτικό σύστηµα του εκάστοτε κτιρίου συµπεριλαµβανοµένων 

και των φρεατίων. 

• Στα αποχωρητήρια 

• Στους αποθηκευτικούς-βοηθητικούς χώρους. 

 

O ανάδοχος να διαθέτει και να πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις: 

 

• Άδεια καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων σε κατοικηµένους χώρους, 

εγκεκριµένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά, σκευάσµατα 

εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και να 

διαθέτει τις   άδειες εγκρίσεως των φαρµάκων καθώς και τα δελτία 

δεδοµένων ασφαλείας (ΜSDS). 

•  Όλες οι εφαρµογές θα πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του αναδόχου, όπου 

θα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και 

υγιεινής. 

•  Ο  ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε  κάθε δοµή του Ν.Π.∆.∆.  πλήρη 

φάκελο µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
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