
                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αίγινα, 26/06/2020        
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                               Αρ. Πρωτ 8572 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ&ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΟΙΝΩΝΗΣ 2 Τ.Κ 180-10                                                                   Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
ΤΗΛ:2297320032                                                                                                    
FAX: 2297025099                                                                                                    
                                                                                                                                                 
                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΚΥΨΕΛΗΣ, ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑΣ. 

 Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην εργασία της απεντόμωσης και μυοκτονίας στους χώρους των 

Κοινοτήτων του Δήμου Αίγινας, Μεσαγρού, Κυψέλης, Βαθέος και Πέρδικας, προϋπολογισμού 595,20€ με ΦΠΑ 

24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 

8408/24-06-2020 πρωτογενές αίτημα - Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

μας.  

 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου, στο γραφείο 

πρωτοκόλλου του Δήμου Αίγινας έως την Πέμπτη 02/07/2020 15:00 μ.μ., ο οποίος θα περιέχει: 

➢ Την οικονομική προσφορά 

➢ Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον 

τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 8408/24-06-2020 Τεχνική Έκθεση. 

 

Σημείωση: Να ληφθεί υπόψιν ότι για προμήθειες ποσού 2.500,00 ευρώ κι πάνω ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει στην υπηρεσία μας κατά την υπογραφή του συμφωνητικού  φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα κι αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της εταιρείας (π.χ.Ο.Ε, Ε.Ε) 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (2297320037) 

  

 Ο Δήμαρχος 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ 



 

   

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ 

 
Γραφείο Δημόσιας Υγείας 

Αρμόδιος Υπάλληλος : Σοφία  Χατζίνα  
                             Επόπτρια Δημόσιας Υγείας 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22973-20054 

E-mail :ep.dimosias.ygeias@aeginadimos.gr 

  

Aίγινα   23    Ιουνίου    2020  
 
Α.Π.: 8408 

 
ΠΡΟΣ :1.Προϊσταμένη  Οικονομικών 

                Υπηρεσιών   
             2.Τμήμα Προμηθειών  
Κοιν. :1. Γραφείο Δημάρχου  
          2.Αντιδήμαρχο Διοικ/κών & 

          Οικονομικών Υπηρεσιών 

           
       
 
          
 
 

 
 
              
            
 

                                        
                                           
 
  ΘΕΜΑ :  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

               ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ      
      

         Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει  ανάγκη  να   πραγματοποιηθεί  

απεντόμωση  και  μυοκτονία  στους  χώρους  των  Κοινοτήτων του Δήμου   Αίγινας,  

Μεσαγρού,  Κυψέλης,  Βαθέος  και  Πέρδικας,  όπου  στεγάζονται  και  τα  αγροτικά  

ιατρεία  και  εξυπηρετούν  μεγάλο  αριθμό  κατοίκων  του  νησιού  μας,  διότι  

παρουσιάστηκαν  έρποντα  έντομα,  με  σκοπό  την  προάσπιση  της  υγείας  όλων.  Η  

απεντόμωση    θα    γίνει   στους   εσωτερικούς    χώρους    καθώς    και    στους  εξωτερικούς  

όπου  κρίνεται  σκόπιμο.  

          Ο υπεύθυνος επιστήμονας  θα έχει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε 

κατοικημένους χώρους, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η οποία θα 

κατατεθεί σε φωτοαντίγραφο μαζί με την σχετική προσφορά.         

 

Α. Περιγραφή των προς διενέργεια εργασιών – Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
       

Περιγραφή των   
προς διενέργεια 

εργασιών 

Τεχνικές 
προδιαγραφές 

 

CPVS  Ενδεικτική 

Τιμή  
(ευρώ) 

Ενδεικτικό 
Κόστος με 
ΦΠΑ 24% 

(ευρώ) 

Συνολικό  
Ενδεικτικό 

 Κόστος 

(ευρώ) 

Απεντόμωση και 
μυοκτονία στην 
Δημοτική 
Κοινότητα 
Μεσαγρού Δήμου 
Αίγινας   

Θα 
πραγματοποιηθεί  
απεντόμωση  και 
μυοκτονία, στους  
χώρους  της  
Κοινότητας 
Μεσαγρού του 
Δήμου   Αίγινας,  
για έρποντα 
έντομα και 
μυοκτονία με 
τοποθέτηση έξι 
δολωματικών 
σταθμών.  Η  
απεντόμωση    θα    
γίνει   στους   
εσωτερικούς    

 120,00 148,80 595,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ελληνική



 

   

χώρους  που είναι 
έξι αίθουσες, 
τέσσερις  
τουαλέτες και μία 
αποθήκη και στον 
μικρό εξωτερικό 
χώρο. 
Απαιτείται ο 
υπεύθυνος 
επιστήμονας που 
έχει ορισθεί με 
την χορηγηθείσα 
άδεια, να 
παρίσταται και να 
παρακολουθεί 
όλη τη διαδικασία 
της εργασίας, από 
την παρασκευή 
του υλικού μέχρι 
την ολοκλήρωσή 
της. 
Απαιτείται επίσης 
πιστοποιητικό 
απεντόμωσης, 
μυοκτονίας. 
  

 
Απεντόμωση και 
μυοκτονία, στην  
Δημοτική 
Κοινότητα 
Κυψέλης Δήμου 
Αίγινας 

 
Θα 
πραγματοποιηθεί  
απεντόμωση και 
μυοκτονία στους 
χώρους της 
Κοινότητας 
Κυψέλης του 
Δήμου Αίγινας για 
έρποντα έντομα 
και μυοκτονία με 
τοποθέτηση έξι 
δολωματικών 
σταθμών. Η 
απεντόμωση θα 
γίνει στους 
εσωτερικούς 
χώρους που είναι 
τέσσερις 
αίθουσες, δύο 
τουαλέτες και μία 
αποθήκη.  
Απαιτείται ο 
υπεύθυνος 
επιστήμονας που 
έχει ορισθεί με 
την χορηγηθείσα 
άδεια, να 
παρίσταται και να 
παρακολουθεί 
όλη τη διαδικασία 
της εργασίας, από 
την παρασκευή 
του υλικού μέχρι 
την ολοκλήρωσή 
της. 
Απαιτείται επίσης 

  
90,00 

 
111,60 



 

   

πιστοποιητικό 
απεντόμωσης και 
μυοκτονίας. 
   

Απεντόμωση και 
μυοκτονία στην  
Δημοτική 
Κοινότητα Βαθέος 
του Δήμου Αίγινας  

Θα 
πραγματοποιηθεί  
απεντόμωση  
στους χώρους της 
Κοινότητας 
Βαθέος του 
Δήμου Αίγινας, 
για έρποντα 
έντομα και 
μυοκτονία με 
τοποθέτηση 
δώδεκα 
δολωματικών 
σταθμών. Η 
απεντόμωση θα 
γίνει στους 
εσωτερικούς 
χώρους που είναι  
έξι αίθουσες, 
τέσσερις 
τουαλέτες και 
τρεις αποθήκες. 
Απαιτείται ο 
υπεύθυνος 
επιστήμονας που 
έχει ορισθεί με 
την χορηγηθείσα 
άδεια, να 
παρίσταται και να 
παρακολουθεί 
όλη τη διαδικασία 
της εργασίας, από 
την παρασκευή 
του υλικού μέχρι 
την ολοκλήρωσή 
της. 
Απαιτείται επίσης 
πιστοποιητικό 
απεντόμωσης και 
μυοκτονίας. 
     

 170,00 210,80 

Απεντόμωση και 
μυοκτονία στην  
Τοπική Κοινότητα 
Πέρδικας του 
Δήμου Αίγινας    

Θα 
πραγματοποιηθεί  
απεντόμωση  στους 
χώρους της 
Κοινότητας 
Πέρδικας του Δήμου 
Αίγινας για έρποντα 
έντομα και για 
ψύλλους και 
μυοκτονία με 
τοποθέτηση έξι 
δολωματικών 
σταθμών. Η 
απεντόμωση θα 
γίνει στους 
εσωτερικούς 
χώρους που είναι 
τέσσερις αίθουσες, 

       100,00      124,00   



 

   

δύο τουαλέτες και 
μία αποθήκη και 
στον εξωτερικό 
χώρο και για 
ψύλλους.  
Απαιτείται ο 
υπεύθυνος 
επιστήμονας που 
έχει ορισθεί με την 
χορηγηθείσα άδεια, 
να παρίσταται και να 
παρακολουθεί όλη 
τη διαδικασία της 
εργασίας, από την 
παρασκευή του 
υλικού μέχρι την 
ολοκλήρωσή της. 
Απαιτείται επίσης 
πιστοποιητικό 
απεντόμωσης και 
μυοκτονίας. 
 

          

          Εάν κάποια από τις παραπάνω εφαρμογές απεντόμωσης δεν έχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, το οποίο θα κρίνει η Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Σοφία 

Χατζίνα, η εταιρία που θα αναλάβει την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών έχει την 

υποχρέωση να επαναλάβει την εφαρμογή.  

         Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  πόρους  του  Δήμου  και θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 10.62.7401  

του προϋπολογισμού  του   έτους   2020.                                                                    

        Στο  παραπάνω  κόστος  ο  ανάδοχος,  που  θα  προκύψει  θα  πρέπει  να  συμπεριλάβει  

όλα  τα  έξοδα,  που  μπορεί  να  απαιτηθούν  για  την  ορθή  εκτέλεση  και  την  έγκυρη  

παράδοση  των  παραπάνω  αγαθών  στον  Δήμο,  συμπεριλαμβανομένου  και των  τυχόν  

εξόδων  αλληλογραφίας,  μεταφοράς  αγαθών,  ασφάλισης,  αμοιβής,  μετακίνησης,  διαμονής  

και  σίτισης  του  προσωπικού  ή  και  των  συνεργατών  που  θα  απασχολήσει κ. α..   

  
     Β. Επιθυμητή  ημερομηνία  διενέργειας  των  παραπάνω  εργασιών 

      Οι  παραπάνω  εργασίες  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθούν  άμεσα  κατόπιν  

συνεννόησης  με  την  Επόπτρια  Δημόσιας  Υγείας  του  Δήμου  μας,  κ.  Σοφία  Χατζίνα.        

         

         
                                                                                        Η   συντάξασα 

 

                                                                                    ΣΟΦΙΑ   ΧΑΤΖΙΝΑ  

                                                                                  ΕΠΟΠΤΡΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 



 

   

                      

                                                                                                                                 

                                                       

                                                                                   

   
 

 

 

                                                                                                                                                             

 

  

 

   

 

 

 

 

 


