
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία: « Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ χώρων και χώρων πρασίνου».

Διεύθυνση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ CPV: 90923000-3 (Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων)

Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας

Αριθμ. μελέτης: 11/2021

Μελέτη Εργασίας
Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων καί χώρων πρασίνου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.044,44 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός



ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας 

Αριθμ, μελέτης: 11/2021

Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων
και χώρων πρασίνου

Συνολικός ΠροΟπολογϊσμός: 7.044,44 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝίΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή σε ετήσια βάση εργασιών μυοκτονίας 
που κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθούν στους κοινόχρηστους χώρους 
και χώρους πρασίνου του δήμου και ειδικότερα στην περιοχή του Δημοτικού 
Κήπου Δράμας, του πάρκου Αγ. Βαρβάρας, στα A’ & Β’ Κοιμητήρια Δράμας 
καθώς και στην αποθήκες του Τμήματος Πρασίνου για λόγους δημόσιας 
υγείας.
Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί αυξημένη παρουσία τρωκτικών σε όλους 
τους παραπάνω χώρους, οι εφαρμογές μυοκτονίας κρίνεται αναγκαίο να 
γίνονται σε μηνιαία βάση διότι με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρχουν 
καλύτερα αποτελέσματα μείωσης του πληθυσμού τους.
Αναλυτικά η εργασία μυοκτονίας περιλαμβάνει:

• Την αντικατάσταση και τοποθέτηση 25 καινούριων δολωματικών 
σταθμών από τους 58 υπάρχοντες. Συγκεκριμένα υπάρχουν 33 
δολωματικοί σταθμοί στη περιοχή της Αγ. Βαρβάρας και οι υπόλοιποι 
25 βρίσκονται στις αποθήκες, στα αποχωρητήρια και στους χώρους 
πρασίνου του Δημοτικού κήπου καθώς και στους χώρους και στις 
αποθήκες του A & Β Κοιμητηρίου Δράμας αλλά και στην αποθήκη του 
συνεργείου πρασίνου πλησίον του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΔ.

« Την εφαρμογή κάθε μήνα σε όλους τους δολωματικούς σταθμούς 
κατάλληλου μυοκτόνου σκευάσματος. Ο συνολικός αριθμός των 
σταθμών ανέρχεται σε 58 και οι εφαρμογές για διάστημα 18 μηνών σε 
1044.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υψηλής 
αντοχής με κλειδαριά και κατάλληλο άνοιγμα οπής για την είσοδο των 
τρωκτικών.
Τα μυοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν 
έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 
Επίσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και 
κατοικημένους χώρους και εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης είναι υποχρεωμένος ύστερα 
από κάθε μηνιαία εφαρμογή να παραδίδει σχετικό πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Η σωστή χρήση των δολωμάτων διασφαλίζεται με την παρουσία ειδικού 
επιστήμονα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 323/4883/16-01-2015 (ΦΕΚ 
163/BV22-1-2015), την ευθύνη δε της καθημερινής παρουσίας του 
εξειδικευμένου επιστήμονα έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος.



Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών 
σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ευθύνεται προσωπικώς αυτός και μόνο (ο ανάδοχος) 
απολυόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του Δήμου για τα κατά την 
διάρκεια της εκτελέσεως της εργασίας ατυχήματα που μπορούν να συμβούν 
στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία.
Το κόστος της δαπάνης της παρεχόμενης υπηρεσίας για κάθε ημερολογιακό 
μήνα είναι 377,58€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η περίοδος της 
σύμβασης θα είναι από 01-07-2021 μέχρι 31-12-2022 (συνολικά 18 μήνες). 
Κατά συνέπεια η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη εργασία ανέρχεται 
στο ποσό των 7.044,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%. Θα 
βαρύνει πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου, με Κ.Α 35.6162.04 για τα 
οικονομικά έτη 2021 και 2022 με τα ποσά των 2513,48 € και 4530,96 € 
αντίστοιχα.

Για το λόγο αυτό εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 20639/28-5-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΗΗΠΩ9Μ-ΕΤΞ) απόφαση πολυετούς δέσμευσης η οποία κοινοποιήθηκε 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά ανά ημερολογιακό μήνα. Ο 
Ανάδοχος τον πρώτο μήνα θα πληρωθεί την εργασία τοποθέτησης των νέων 
δολωματικών σταθμών και την εφαρμογή κατάλληλου μυοκτόνου 
σκευάσματος και τους υπόλοιπους μήνες θα πληρώνεται μόνο την εφαρμογή 
του μυοκτόνου σκευάσματος.

CPV: 90923000-3 Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων

Ο συντάκτης

Τ.Ε. Διοικητικού

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Δ,/σης Περιβάλλοντος 

& Πρασίνου



ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Aim Η ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Τμήμα Περ/ντος & Πολιτικής Προστασίας 

Αριθμ. μελέτης: 11/2021

Υπηρεσίες Μ υοκτονίας Κοινόχρηστω ν 

χώ ρω ν και χώ ρω ν πρασίνου

Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.044,44 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος προμήθειας
Μονάδα

μέτρησης
Ποσότητα Αξία € Μερική αξία €

Δολωματικές Παγίδες τμχ. 25 8 200

Εφαρμογές Μυοκτόνου σκευάσματος (σε 

18 μήνες)
τμχ. 1044 5,25 5481

ΣΥΝΟΛΟ 5381
Φ.Π.Α. 24% 1363,44

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.044,44

Ο συντάκτης ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Περιβάλλοντος

& Πρασίνου

Παλαντζιάν Δημήτριος 

Τ.Ε. Διοικητικού ΛαζαοίΜς Λάζαρος


