
 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θιρα, 27/09/2016 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.:-11253- 
ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ  
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
:  Σ.Κ:84 700  Θιρα 
 :  Κωνςταντοποφλου Ευαγγελία 
  22860 25847 
 22860 25847                                 
e-mail: perivallon@1353.syzefxis.gov.gr      

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΣΗ  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ  

ΣΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ WC ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2016 
 
 

 
 
 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  10.000.ευρώ με ΦΠΑ 

CPV: 90920000-2 
NUTS: EL422 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ: 
ΔΙΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΕΩ ΑΠΕΤΘΕΙΑ  ΑΝΑΘΕΕΩ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

 

16REQ005151892 2016-09-27

mailto:perivallon@1353.syzefxis.gov.gr


 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θιρα, 27/09/2016 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.:-11253- 
ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ  
Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  
:  Σ.Κ:84 700  Θιρα 
 :  Κωνςταντοποφλου Ευαγγελία 
  22860 25847 
 22860 25847                                 
e-mail: perivallon@1353.syzefxis.gov.gr      

 

 
1.ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
 

     Με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται να γίνει απολφμανςθ, μυοκτονία, απεντομϊςεισ   των ςχολικϊν 
μονάδων κακϊσ και των δθμοςίων αποχωρθτθρίων. 
     Με τον όρο απολυμάνςεισ περιγράφονται οι εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τον ζλεγχο πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν όπωσ βακτιρια, μφκθτεσ, ιοί και πρωτόηωα, τα ςχολεία ζχουν μικρι ανοχι ςε πακογόνα 
μικρόβια. Οι απολυμάνςεισ των χϊρων προχποκζτουν ςε πρϊτο ςτάδιο τον κακαριςμό και τθν εξυγίανςθ τουσ. 
Ο κακαριςμόσ πραγματοποιείται με απομάκρυνςθ των ρφπων με διάφορα μζςα, μθχανικά ι με χριςθ 
απορρυπαντικϊν και νεροφ. 
     Με τον όρο απεντομϊςεισ περιγράφονται οι εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν καταπολζμθςθ ερπόντων 
εντόμων όπωσ κατςαρίδεσ, μυρμιγκια, ςκορπιοφσ, ςαρανταποδαροφςεσ κ.α. 
    Με τον όρο μυοκτονίεσ περιγράφονται οι εργαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν καταπολζμθςθ των 
αρουραίων και ποντικϊν, αντικατάςταςθ των δολωμάτων ςε όλουσ τουσ δολωματικοφσ ςτακμοφσ που κα 
τοποκετθκοφν  ςε χϊρουσ όπωσ γραφεία, αποκικεσ, λεβθτοςτάςια κ.α.    
     υγκεκριμζνα, κα γίνει απολφμανςθ( μικροβιοκτονία) και εντομοκτονία όλων των χϊρων των ςχολικϊν 
κτιρίων ( αίκουςεσ διδαςκαλίασ, γραφεία, διάδρομοι, αποκικεσ, υπόγεια  κ.λ.π) και των δθμόςιων 
αποχωρθτθρίων. 
Επίςθσ κα γίνει μυοκτονία ςε χϊρουσ όπου υπάρχει κίνδυνοσ να παρουςιαςτοφν τρωκτικά όπωσ χϊρουσ  
εςτίαςθσ και αποκικευςθσ τροφίμων. 
     Όλα τα χθμικά ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν πρζπει απαραιτιτωσ να ζχουν ζγκριςθ από το 
Τπουργείο Τγείασ ι το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, ευκφνθ που βαρφνει αποκλειςτικά τον 
ανάδοχο. 
 Προ των ψεκαςμϊν ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τον κάκε ςχολικό Διευκυντι και γενικά τον υπεφκυνο του 
κτιρίου για τον προγραμματιςμό τθσ επίςκεψθσ  και οι ψεκαςμοί των ςχολικϊν κτιρίων κα γίνουν τμθματικά 
θμζρεσ και ϊρεσ που τα ςχολειά κα είναι κλειςτά. Ειδικά για τα ςχολικά κτίρια μετά τισ εφαρμογζσ κα πρζπει 
να μεςολαβεί τουλάχιςτον μια μζρα πριν τθν επαναλειτουργία του ςχολείου. ε κάκε εφαρμογι 
καταπολζμθςθσ ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ παρίςταται και παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία τθσ εργαςίασ, από 
τθν παραςκευι του υλικοφ παρζμβαςθσ και τθ χρθςιμοποίθςθ του, κακϊσ και τθ λιψθ των μζτρων αςφαλείασ 
που επιβάλλονται μζχρι να γίνει κατάλλθλοσ για επαναχρθςιμοποίθςθ ο χϊροσ ςτον οποίο ζγινε θ 
καταπολζμθςθ. 
     Με το πζρασ τθσ εφαρμογισ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει τον υπεφκυνο του κτιρίου ο οποίοσ υπογράφει ςχετικό 
ζντυπο ςτο οποίο δθλϊνει εάν εκτελζςκθκε θ εφαρμογι. 
      Ο ανάδοχοσ ςε οριςμζνα ςχολικά κτίρια κα πραγματοποιιςει και δεφτερθ εφαρμογι απολφμανςθσ 
απεντόμωςθσ κατόπιν υπόδειξθσ του επιβλζποντα. το ςφνολο τουσ ο αρικμόσ των επαναλθπτικϊν εφαρμογϊν 
απολφμανςθσ απεντόμωςθσ δεν κα ξεπερνά  τισ 10. Επίςθσ κα πραγματοποιθκοφν τουλάχιςτον 15 εφαρμογζσ 
μυοκτονίασ ςε κτίρια  όπου παρουςιαςτεί ανάγκθ κατόπιν, υπόδειξθσ του επιβλζποντα.     
 

 Θεωρικθκε 
Η υντάξαςα Ο Προϊςτάμενοσ 

 τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
  
  

Ευαγγελία Κωνςταντοποφλου Κωνςταντίνοσ Δαρηζντασ 
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2.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Πλιρθσ εργαςία μικροβιακισ απολφμανςθσ, μυοκτονίασ,  εντομοκτονίασ ςτα ςχολικά κτίρια και τα δθμόςια 
αποχωρθτιρια δθλαδι: 

1. Αγορά και χριςθ χθμικϊν ςκευαςμάτων, εγκεκριμζνων από τα Τπουργεία Τγείασ και Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ & Σροφίμων για τθν παραπάνω χριςθ, οποιαςδιποτε αναγκαίασ ποςότθτασ. 

2. Εργαςία ανειδίκευτων εργατϊν, οδθγϊν και επιςτθμονικοφ προςωπικοφ μετά τθσ δαπάνθσ των 
αςφαλίςτρων. 

υνολικι δαπάνθ των ωσ άνω πλιρωσ περιγραφόμενων ςτθν τεχνικι περιγραφι εργαςιϊν πλιρωσ 
περαιωμζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανωτζρων εξόδων και τθν αξία του Φ.Π.Α δζκα χιλιάδεσ ευρϊ 
(10.000€) αρικμθτικϊσ & ολογράφωσ.  
  

 Θεωρικθκε 
Η υντάξαςα Ο Προϊςτάμενοσ 

 τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
  
  

Ευαγγελία Κωνςταντοποφλου Κωνςταντίνοσ Δαρηζντασ 
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3.ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
Άρθρο 1

ο
:Αντικείμενο ςυγγραφήσ   

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι οι εργαςίεσ απολυμάνςεισ και μυοκτονίασ των ςχολικϊν μονάδων και των 
δθμόςιων αποχωρθτθρίων του Διμου Θιρασ. 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 10.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 
Η εργαςία κα βαρφνει τον Κ.Α.  35.6279.002 με τίτλο απολυμάνςεισ-μυοκτονίεσ. 
Η εργαςία απεντόμωςθσ θ οποία περιλαμβάνει: 

 Ψεκαςμό όλων των χϊρων τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ, όπωσ γραφεία, αίκουςεσ, διάδρομοι, 
κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ, λεβθτοςτάςια κ.α για τθν καταπολζμθςθ ερπόντων εντόμων όπωσ 
κατςαρίδεσ, μυρμιγκια, κ.α. Για θν απεντόμωςθ κα χρθςιμοποιθκεί εντομοκτόνο ςκεφαςμα 
εγκεκριμζνο, και θ εφαρμογι του ακολουκεί τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ  (Οδθγία 98/8 ΕΚ) και 
τθν  Εκνικι Νομοκεςία (Π.Δ 205/2001). 

Η εργαςία μυοκτονίασ θ οποία περιλαμβάνει: 

 Σοποκζτθςθ αλλά και αντικατάςταςθ των δολωμάτων ςε δολωματικοφσ ςτακμοφσ  που υπάρχουν ςε 
χϊρουσ όπωσ αποκικεσ, λεβθτοςτάςια με μυοκτόνο ςκεφαςμα θ δράςθ του οποίου διαρκεί ζξι με 
οκτϊ μινεσ και καταπολεμά αρουραίουσ και ποντικοφσ. Οι εργαςίεσ τθσ μυοκτονίασ κα εφαρμόηονται 
όταν απαιτείται και ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

Η εργαςία μικροβιοκτονίασ- απολφμανςθσ θ οποία περιλαμβάνει: 

 Ψεκαςμό ςτισ κοινόχρθςτεσ τουαλζτεσ του κάκε κτιρίου για τθν καταπολζμθςθ διάφορων μικροβίων 
όπωσ μθνιγγίτιδα, θπατίτιδα κ.α. Για τθν μικροβιοκτονία- απολφμανςθ κα χρθςιμοποιθκεί ςκεφαςμα 
και θ εφαρμογι του κα ακολουκεί τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανόνεσ (Οδθγία 98/8ΕΚ)και τθν Εκνικι 
Νομοκεςία (Π.Δ 205/2001).    

 
Άρθρο 2

ο
 : Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Η ανάκεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςφμφωνα με: 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010. 

 Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016. 

 Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του 
άρκρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 
του Ν. 4412/2016. 

 Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 
του Ν. 3536/2007. 

 
Άρθρο 3

ο
 υμβατικά ςτοιχεία. 

 Σα ςυμβατικά ςτοιχεία ιςχφοσ είναι: 

 Σεχνικι Ζκκεςθ. 

 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

 υγγραφι υποχρεϊςεων. 

 Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ. 

 Παράρτθμα  
 

Άρθρο 4
ο
 Χρόνοσ εκτζλεςησ εργαςίασ. 

Ο  χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ  αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι και 10-11-2016 . 
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Άρθρο 5
ο
 Τποχρεώςεισ του εντολοδόχου. 

Είναι υποχρεωμζνοσ να ςυγκροτιςει τα ςυνεργεία διεξαγωγισ τθσ εργαςίασ και ευκφνεται για τθν καλι και 
ςωςτι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ. Τποχρεοφται να απαςχολεί με πλιρεσ ωράριο ωσ υπεφκυνο επιςτιμονα 
εξειδικευμζνο και ζμπειρο άτομο με πτυχίο: Γεωπόνου ι Χθμικοφ ι Χθμικοφ Μθχανικοφ ι Κτθνιάτρου ι Ιατροφ 
ι Φαρμακοποιοφ τθσ θμεδαπισ ι πτυχίο του τμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι του τμιματοσ Θερμοκθπιακϊν 
Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ των Α.Σ.Ε.Ι ι του τμιματοσ Δθμόςιασ Τγιεινισ 
τθσ χολισ Επαγγελμάτων Τγείασ και Πρόνοιασ των Α.Σ.Ε.Ι τθσ θμεδαπισ (με κατοχι άδειασ αςκιςεωσ 
επαγγζλματοσ από τθ Διεφκυνςθ  Δθμ. Τγείασ) ι ιςότιμο πτυχίο ι δίπλωμα αντίςτοιχων ειδικοτιτων τθσ 
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, που κα κατζχει άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ 
χϊρουσ από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων.  
Ειδικά για τα ςχολικά κτίρια μετά τισ εφαρμογζσ κα πρζπει να μεςολαβεί τουλάχιςτον μια μζρα πριν τθν 
επαναλειτουργία του ςχολείου. ε κάκε εφαρμογι καταπολζμθςθσ ο υπεφκυνοσ επιςτιμονασ παρίςταται και 
παρακολουκεί όλθ τθ διαδικαςία τθσ εργαςίασ, από τθν παραςκευι του υλικοφ παρζμβαςθσ και τθ 
χρθςιμοποίθςθ του, κακϊσ και τθ λιψθ των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλονται μζχρι να γίνει κατάλλθλοσ 
για επαναχρθςιμοποίθςθ ο χϊροσ ςτον οποίο ζγινε θ καταπολζμθςθ. Με το πζρασ τθσ εφαρμογισ ο ανάδοχοσ 
ενθμερϊνει τον υπεφκυνο του κτιρίου ο οποίοσ υπογράφει ςχετικό  ζντυπο ςτο οποίο δθλϊνει εάν 
εκτελζςκθκε θ εφαρμογι. ε κάκε εφαρμογι καταπολζμθςθσ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνον 
εγκεκριμζνα φάρμακα για τθν καταπολζμθςθ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ (βιοκτόνα) 
κατά τα οριηόμενα ςτο Π.Δ 205/2001 και λαμβάνονται όςα ιδιαίτερα μζτρα προφφλαξθσ ζχουν κακοριςτεί με 
τθν ζγκριςθ κυκλοφορίασ αυτϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται αποτελεςματικι καταπολζμθςθ χωρίσ κινδφνουσ για 
τθν δθμόςια υγεία και το οικοςφςτθμα. Σα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα ζχουν τισ εγκρίςεισ από 
τουσ αρμόδιουσ κρατικοφσ φορείσ και κα ςυνοδεφονται από δελτία αςφαλείασ. Ο ανάδοχοσ κα προςκομίηει 
ςτθν ανακζτουςα αρχι πρόγραμμα εφαρμογισ  ϊςτε να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ των εργαςιϊν. Όςον αφορά 
ςτθν μυοκτονία μετά τθν εφαρμογι κα προςκομίηει ςχεδιάγραμμα κάτοψθσ του χϊρου τοποκζτθςθσ των 
δολωματικϊν ςτακμϊν. Θα παρζχει επίςθσ Πιςτοποιθτικό Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν για κάκε νόμιμθ χριςθ 
υπογεγραμμζνο από τον υπεφκυνο επιςτιμονα ο οποίοσ κα πρζπει να επιβλζπει το ςφνολο του ζργου, και κα 
είναι παρϊν κατά τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει τακτικϊσ ςτο προςωπικό του, το ςυνδεόμενο με αυτόν με ςχζςθ 
εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, τισ αποδοχζσ του, κατά τισ οικείεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να καταβάλλει εγκαίρωσ τισ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κατά τθν ςφμβαςθ 
δαπάνεσ, για τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, για τθν αξία των υλικϊν.       
 
Άρθρο 6

ο:
 Τποχρεώςεισ του εντολζα. 

Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτθτα για τθν 
υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ. 
 
Άρθρο 7

ο 
: Ανωτζρα βία.  

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω και 
εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ 
ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του 
εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να 
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ 
για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ ανωτζρα βία 
εφαρμόηεται και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
 
Άρθρο 8

ο
 :Αναθεώρηςη τιμών. 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αίτια, αλλά παραμζνουν ςτακερζσ και 
αμετάβλθτεσ. 
 
Άρθρο 9

ο
 : Σρόποσ πληρωμήσ.   

Ο τρόποσ πλθρωμισ του αναδόχου ορίηεται ωσ εξισ: 
Η πλθρωμι κα γίνει τμθματικά μια φορά με το πζρασ τουλάχιςτον του 50% των εφαρμογϊν και μια με το πζρασ 
του 100% των εφαρμογϊν. το ποςό τθσ πλθρωμισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι 
και βάρθ. Η πλθρωμι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οπουδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει 
ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει 
καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ ςυμβατικισ παράλειψθσ αυτι κα αφαιρείται από 
το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα αποτελεί το τελικό πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 
το χρθματικό ζνταλμα κα επιςυνάπτονται τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά το νόμο. 
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Άρθρο 10

ο
 : Φόροι , τζλη, κρατήςεισ.  

Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ , τζλθ και 
ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 
 
Άρθρο 11

ο
 : Επίλυςη διαφορών.  

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα νε τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ 

 
 Θεωρικθκε 

Η υντάξαςα Ο Προϊςτάμενοσ 
 τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
  
  

Ευαγγελία Κωνςταντοποφλου Κωνςταντίνοσ Δαρηζντασ 
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4.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

CPV: 90920000-2 NUTS: EL422 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΗΜΑΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ (€) ΤΝΟΛΟ(€) 

1 FENDONA 6SC 5lt 1 850,00 850,00 

2 ICON 2,5CS 500ml 4 80,00 320,00 

3 DALCO 100 1lt 18 15,00 270,00 

4 KLERAT WAX BLOCKS 5kg 2 110,00 220,00 

5 NOTRAC WAX BLOCKS 5kg 2 120,00 240,00 

6 ΔΟΛ. ΣΑΘΜΟΙ PROTECTA 132 10,00 1.320,00 

ΤΝΟΛΟ 3.220,00 

     

 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ-ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ-ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 

 
Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ (€) ΤΝΟΛΟ(€) 

1 ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ-ΑΠΕΝΣΟΜΩΗ 42 140,00 5.880,00 

2 ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ 15 60,00 900,00 

ΤΝΟΛΟ 6.780,00 

     
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

1. ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΙΜΕ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΦΠΑ 24% 
 

 
 Θεωρικθκε 

Η υντάξαςα Ο Προϊςτάμενοσ 
 τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
  
  

Ευαγγελία Κωνςταντοποφλου Κωνςταντίνοσ Δαρηζντασ 
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5.Παράρτημα ςχολικών μονάδων και δημόςιων WC που θα γίνουν απολυμάνςεισ και μυοκτονίεσ. 

 
 

Νηπιαγωγεία Δήμου Θήρασ 
1.Φθρϊν 

2.Οίασ 

3.Ημεροβιγλίου 

4.Βουρβοφλου 

5.Καρτεράδου 

6.Μεςςαριάσ 

7.Βόκωνα 

8.Ζξω Γωνιάσ 

9.Επιςκοπι Γωνιάσ 

10.Πφργου 

11.Μεγαλοχωρίου 

12.Ακρωτθρίου 

13.Εμπορείου 

14.Περίςςασ 

15.Θθραςίασ 

Δημοτικά Δήμου Θήρασ 
1.Φθρϊν 

2.Πφργου 

3.Οίασ 

4.Μεςςαριάσ 

5.Βόκωνα 

6.Καρτεράδου 

7.Επιςκοπι Γωνιάσ 

8.Ακρωτθρίου 

9.Μεγαλοχωρίου 

10.Εμπορείου 

11.Θθραςιάσ 

Γυμνάςια Δήμου Θήρασ 
1.Εμπορείου 

2.Φθρϊν 

3.Μεςςαριάσ 

4.Θθραςιάσ 

Λφκεια Δήμου Θήρασ 
1.Φθρϊν 

2.Πφργου ΕΠΑΛ 
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Περιοχή WC Αριθμόσ WC 

Οία 3 

Φθροςτεφάνι 1 

Φθρά 3 

Ημεροβίγλι 1 

Πφργοσ 1 

Εμπορείο 2 

φνολο 11 

 
 

 Θεωρικθκε 
Η υντάξαςα Ο Προϊςτάμενοσ 

 τθσ Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ 
  
  

Ευαγγελία Κωνςταντοποφλου Κωνςταντίνοσ Δαρηζντασ 
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