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Ανάθεσης Εργασιών 
Προς τον Δήμαρχο Δράμας

ΘΕΜΑ: ”Εργασίες εντομοκτονίας - μυοκτονίας”

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 116,118,120 του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016, με τις τροποποιήσεις του και κυρίως του 
Ν.4605/01-04-2019 (ΦΕΚ αρ.52/01.04.19/τ.Α') 

2. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145/Α/5-8-2016)
3. της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 

42/Α'/23-2-2007)
4. της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
5. της παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19-7-2018)
6. του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα    

Καλλικράτης»
7. Την υποχρέωση για εργασίες εντομοκτονίας - μυοκτονίας στης αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δράμας.

Η άσκηση εποπτείας καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό ζήτημα των αθλητικών κέντρων αποτελεί αρμοδιότητα των δήμων 
σύμφωνα με το στ. 31 του άρθρου 94 του Ν 3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με την ενότητα Ε του άρθρου 12 της 
παραγράφου γ εδάφιο 7.1 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δράμας η  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού είναι υπεύθυνη για να σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, 
προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους 
κατοίκους. Επίσης για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). Κάθε χρόνο στης αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας κάνουν την 
εμφάνιση τους τρωκτικά με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει (μετάδοση ασθενειών στον άνθρωπο). Για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος αυτού είναι απαραίτητο να  εκτελεσθούν εργασίες εντομοκτονίας - μυοκτονίας στους αθλητικούς χώρους 
(Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης, Δημοτικό στάδιο, Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, κολυμβητήριο και προπονητήριο θόλος, 
προπονητήριο Καλού Αγρού ''Λ. Χαραλαμπίδης''). Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί τόσο στους εξωτερικούς όσο και 
στους εσωτερικούς  χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η μέθοδος θα είναι με τοποθέτηση δολωμάτων στους  
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας μυοκτονίας καθώς και απεντόμωση με χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων σε μορφή 
γέλης και σε υγρή μορφή. Για την καλύτερη υγειονομική κάλυψη των εγκαταστάσεων οι εφαρμογές εντομοκτονίας – 
μυοκτονίας ορίζονται  σε πέντε (5)  σε κάθε προαναφερθέντα χώρο για το έτος 2021 ή όποτε χρειαστεί ανάγκη. 
Προτείνουμε την έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης της εργασίας αυτής, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για 
ποσό ύψους 1.550,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. (1.250,00 χωρίς Φ.Π.Α.).
Η δαπάνη από την παραπάνω ανάθεση θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6162.07 (εργασίες εντομοκτονίας - μυοκτονίας) του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την σχετική έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 με   Κ.Α. 15.6162.07 (εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας) ποσού 
1.550,00€ ώστε να προχωρήσουμε στην ανάθεση της εργασίας αυτής.
CPV:  24456000-5 (Μυοκτονία)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
            ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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