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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
      ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού
Ταχ.δ/νση:       Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 66133 Δράμα
Πληροφορίες: Ιωάννης Λαζαρίδης Προς: - Κάθε Οικονομικό φορέα
Τηλέφωνο: 2521027415
Ηλεκ. Ταχυδρ.:  ilaza@dimosdramas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: Εργασίες εντομοκτονίας - μυοκτονίας

      Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας των αθλητικών 
εγκαταστάσεων (Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης, Δημοτικό στάδιο, Δημοτικό γυμναστήριο αθλοπαιδιών, 
κολυμβητήριο, προπονητήριο θόλος και προπονητήριο Καλού Αγρού ''Λ. Χαραλαμπίδης'') σύμφωνα με το 
Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ.: 4971/08-07-2021 ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με την 
αριθμ.: 1080/12-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.550,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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.
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη έως και την Τετάρτη 21/07/2021 
και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο της πλατείας Ελευθερίας, 2ο όροφος, στα γραφεία της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω 
προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ΄όψιν. Επί του φακέλου θα πρέπει να 
αναγράφονται :
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία
Προς: Δήμο Δράμας,  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Δημαρχείο της πλατείας 
Ελευθερίας, 2ο όροφος.
Προσφορά για τις ‘Εργασίες εντομοκτονίας – μυοκτονίας’
Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προσκομίσουν:

• πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και 
το ειδικό επάγγελμα τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή 
του (Ν. 4605/01.04.2019).

• άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με 
σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους όπως καθορίζεται από 
την ΚΥΑ 323/4883/16-01-2015 (ΦΕΚ 163/Β’/22-1-2015) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αλλά και την Εγκύκλιο 8689/99147/15-09-2015 του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της 
εργασίας αν αυτή δεν ολοκληρωθεί.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με συνέπεια, και τα όποια υλικά χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι 
αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση Αντιδημάρχου στον προσφέροντα που θα δώσει την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες επί του υπηρεσιακού σημειώματος, κ. Λαζαρίδη Ιωάννη, τηλ.: 2521027415.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
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ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ανάθεση εργασιών  «Εργασίες εντομοκτονίας - μυοκτονίας »
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ CPV:24456000-5(Μυοκτονία)
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.550,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%)
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του   ________________________________________________
Έδρα ________________________________________________
Οδός _____________________________ Αριθμός ____________
Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ_______________
Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________
E-mail: _______________________________________________

 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.

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………………………………………………………............
..…………………………………………………………………………………………………………………

Υπογραφή-Σφραγίδα
Προμηθευτή ή νόμιμου

Εκπροσώπου της Εταιρείας

Δράμα       /         2021
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