
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Χανιά, 16/4/2021 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Αρ. Πρωτ.: 723 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης  73134 
Τηλ.:   28210 23374 
Email: ghrokom@otenet.gr      ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
        

Θέμα:  Ανάθεση υπηρεσίας Απολύμανσης Χώρων Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων 
 

 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
 Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης,  

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’) 

 Την υπ’ αριθμό Α-110/2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με θέμα την έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση και 
διάθεση της πίστωσης ποσού 1.400,00 € εις βάρος του Κ.Α. 00-6117.009 του προϋπολογισμού έτους 2021 και 600,00 € εις 
βάρους του συνεχιζόμενου Κ.Α. προϋπολογισμού έτους 2022. 

 Την από 691/14-4-2020 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας 
 Τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη. 

 
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

να υποβάλετε προσφορά για την «Υπηρεσία Απολύμανσης Χώρων Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων», συνολικού προϋπολογισμού 
2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Χανίων έως την Παρασκευή, 23/4/2021. 
Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που να αναφέρει «Συμμορφώνομαι με του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει το 
Δημοτικό Γηροκομείο του Δήμου Χανίων για την υπηρεσία Απολύμανσης Χώρων Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων»  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΒΕΡΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  

Επισυνάπτονται: Τεχνική έκθεση – ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 

mailto:ghrokom@otenet.gr


 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Μελιδονίου 27, Χανιά Κρήτης 73134 
Τηλ.:   28210 23374  
 Email: ghrokom@otenet.gr  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
 
Χανιά, 14/4/2021 
Α.Π. : 691 
 
Προϋπολογισμός: 2.000,00 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 00-6117.009 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση καθορίζει τις απαιτούμενες εργασίες που απαιτούνται για την Απολύμανση 
χώρων του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων. Ποιο αναλυτικά οι εργασίες αφορούν: 

 Α. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ  

Η εργασία θα διεξάγεται με ειδικά σκευάσματα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του ιδρύματος, στα φρεάτια και 
στους χώρους αποθήκευσης και διέλευσης (αποθήκες, τούνελ, μηχανοστάσια) όπως και στα δωμάτια που φιλοξενούν 
ηλικιωμένους, στον εντοιχισμένο εξοπλισμό τους (ντουλάπες, ντουλαπάκια, σιφώνια) με έμφαση στα μαγειρεία και τα 
πλυντήρια του ιδρύματος. 

Όπου απαιτείται θα εφαρμόζεται εξωτερικά ειδικό Gel σύμφωνα με τα πρότυπα HACC. Κατά τους εαρινούς και 
θερινούς μήνες οι ψεκασμοί θα περιλαμβάνουν περιμετρικά και τους εξωτερικούς χώρους του ιδρύματος. Στα 
μαγειρεία αντικαθίστανται δολώματα ειδικής παγίδας εντόμων ανά τρίμηνο με δαπάνη του εφαρμοστή. 

 Β. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

Συντήρηση και συμπλήρωση τρωκτιδοκτόνων σε παγίδες στους εξωτερικούς χώρους των κτιρίων και πιθανώς 
πρόσθετος εξοπλισμός στο εσωτερικό του ιδρύματος σε ειδικές θέσεις. Επιπλέον, απαιτούμενες χρήσεις θα 
χρεώνονται επιπλέον η κάθε μία. 

Άρθρο 1ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας 

Οι παραπάνω εφαρμογές θα εκτελούνται κάθε μήνα για όλο το έτος, δηλαδή τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, 
Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του έτους 2021 και τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο, Απρίλιο του έτους 2022. Ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατόπιν εντολής μπορεί να ζητηθούν 
επιπλέον χρήσεις οι οποίες θα χρεώνονται επιπλέον. 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύς προσφορών-Αναθεώρηση τιμών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα ημερολογιακό έτος (δώδεκα-12 μήνες) μέχρι τη λήξη 
του έτους 2021 και με επέκταση στο έτος 2021. Ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες κατόπιν εντολής μπορεί να 
ζητηθούν επιπλέον χρήσεις. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 



 

Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Μετά από την κάθε εφαρμογή ο εντολοδόχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει ειδικό πιστοποιητικό βεβαίωση, στο 
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία απολύμανσης, τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν και τα δελτία καταλληλότητάς 
τους. 

Άρθρο 4ο: Τρόπος πληρωμής 

Η υπηρεσία θα εξοφληθεί τμηματικά με το πέρας των εφαρμογών και τη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του 
Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, για την καλή εκτέλεση και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την προσκόμιση 
των σχετικών παραστατικών, των νομίμων δικαιολογητικών. Στα εντάλματα επιβάλλονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
Η ποιοτική παραλαβή θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή που θα ορίζεται από το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων. 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 
θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6117.009 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και συνεχιζόμενη 
πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

 
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 14/4/2021 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΒΕΡΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

 Χανιά, 14/4/2021 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 
 

ΣΗΦΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
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