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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ κακορίηει τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν ετιςια 
Απολφμανςθ χϊρων του Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων. Ποιο αναλυτικά οι εργαςίεσ αφοροφν: 

 Α. ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ  

Η εργαςία κα διεξάγεται με ειδικά ςκευάςματα ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ του ιδρφματοσ, ςτα φρεάτια και 
ςτουσ χϊρουσ αποκικευςθσ και διζλευςθσ (αποκικεσ, τοφνελ, μθχανοςτάςια) όπωσ και ςτα δωμάτια που φιλοξενοφν 
θλικιωμζνουσ, ςτον εντοιχιςμζνο εξοπλιςμό τουσ (ντουλάπεσ, ντουλαπάκια, ςιφϊνια) με ζμφαςθ ςτα μαγειρεία και τα 
πλυντιρια του ιδρφματοσ. 

Όπου απαιτείται κα εφαρμόηεται εξωτερικά ειδικό Gel ςφμφωνα με τα πρότυπα HACC. Κατά τουσ εαρινοφσ και 
κερινοφσ μινεσ οι ψεκαςμοί κα περιλαμβάνουν περιμετρικά και τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ του ιδρφματοσ. Στα 
μαγειρεία αντικακίςτανται δολϊματα ειδικισ παγίδασ εντόμων ανά τρίμθνο με δαπάνθ του εφαρμοςτι. 

 Β. ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

Συντιρθςθ και ςυμπλιρωςθ τρωκτιδοκτόνων ςε παγίδεσ ςτουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ των κτιρίων και πικανϊσ 
πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ ςτο εςωτερικό του ιδρφματοσ ςε ειδικζσ κζςεισ.  

Άρθρο 1
ο
: Χρόνοσ εκτζλεςησ εργαςίασ 

Οι παραπάνω εφαρμογζσ κα εκτελοφνται κάκε μινα για όλο το ζτοσ, δθλαδι τουσ μινεσ Μάϊο, Ιοφνιο, Ιοφλιο, 
Αφγουςτο, Σεπτζμβριο, Οκτϊβριο, Νοζμβριο, Δεκζμβριο του ζτουσ 2022 και τουσ μινεσ Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο, Απρίλιο του ζτουσ 2023.  

Άρθρο 2
ο
: Ιςχφσ προςφορών-Αναθεώρηςη τιμών 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για ζνα (1) ζτοσ (δϊδεκα-12 μινεσ) μζχρι τθ λιξθ του ζτουσ 
2022 και με επζκταςθ ςτο ζτοσ 2023. Ανάλογα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ κατόπιν εντολισ μπορεί να ηθτθκοφν 
επιπλζον χριςεισ. Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

Άρθρο 3ο: Τποχρεώςεισ του εντολοδόχου 

Μετά από τθν κάκε εφαρμογι ο εντολοδόχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάςςει ειδικό πιςτοποιθτικό βεβαίωςθ, ςτο 
οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία απολφμανςθσ, τα φάρμακα που χρθςιμοποιικθκαν και τα δελτία καταλλθλότθτάσ 
τουσ. 

Άρθρο 4ο: Σρόποσ πληρωμήσ 

Η υπθρεςία κα εξοφλθκεί τμθματικά με το πζρασ των εφαρμογϊν και τθ βεβαίωςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
Δθμοτικοφ Γθροκομείου Χανίων, για τθν καλι εκτζλεςθ και ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ, τθν προςκόμιςθ 
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των ςχετικϊν παραςτατικϊν, των νομίμων δικαιολογθτικϊν. Στα εντάλματα επιβάλλονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. 
Η ποιοτικι παραλαβι κα διενεργείται από τριμελι επιτροπι που κα ορίηεται από το Δθμοτικό Γθροκομείο Χανίων. 

Η ςυνολικι δαπάνθ ζχει προχπολογιςκεί ςτο ποςό των 2.500,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%) 
και κα βαρφνει τον ΚΑ 00-6117.009 ςχετικι πίςτωςθ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 και ςυνεχιηόμενθ 
πίςτωςθ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2023. 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 4/4/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
ΣΟΤ Δ.Γ.Χ. 

 
 
 

ΗΜΑΝΣΗΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 Χανιά, 4/4/2022 
Ο ΤΝΣΑΞΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
 
 
 
 

ΚΟΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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