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ΘΕΜΑ: Απολύμανση κτηρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας

       Ο Δήμαρχος Καβάλας, έχοντας υπόψη το άρθρο 44 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5, άρθρο 18 
παρ. 3 και άρθρο 21 του Συντάγματος που οδήγησαν στην έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
25-02-2020 (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης Κορωνοϊού», 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020 « Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19»,   και διαπιστώνοντας την 
εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση του 
Κορωνοϊού, κρίνει αναγκαίο, για προληπτικούς λόγους, να πραγματοποιηθούν απολυμάνσεις στα κτήρια και στις  
εγκαταστάσεις του Δήμου Καβάλας που προσδιορίζονται κατωτέρω, από εξειδικευμένα συνεργεία, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Νόμου 4412/2016 κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 
κείμενης διαδικασίας περί δημοσίων συμβάσεων.  

        Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας θα γίνει με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης (cold fogger), 
καλύπτοντας το σύνολο του όγκου του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. 
Η εφαρμογή του νεφελοψεκασμού είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται 
πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο ειδικό μηχάνημα εκνέφωσης ULV (fogger) 
όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που 
πρέπει να απολυμανθεί. Κατά την εφαρμογή του εξουδετερώνεται το υπάρχον μικροβιακό φορτίο. 
Η επέμβαση θα γίνει με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ, 
ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους, με 
εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα πιθανών 
εστιών (αποτελεσματικά κατά ιών, μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων), τα οποία δεν πρέπει να έχουν 
υπολειμματική δράση. Η απολύμανση πρέπει να λάβει χώρα άμεσα  από την υπογραφή της σύμβασης. Με το 
πέρας της απολύμανσης θα προσκομίζεται βεβαίωση απολύμανσης στην οποία θα αναγράφεται ημερομηνία, 
χώρος εφαρμογής, μέθοδος εφαρμογής, είδος σκευάσματος και δόση αυτού.

 Η λίστα των κτηρίων και των εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας  βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 

 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:  5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.0009. Η 
αρμόδια υπηρεσία θα καθορίσει τον αριθμό των απολυμάνσεων ανά κτίριο/εγκατάσταση ανάλογα με τις 
επαναλήψεις που τυχόν απαιτηθούν στο καθένα και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 5.000,00€ συμπ/νου 
Φ.Π.Α. 24%
 
           CPV: 90920000-2 Υπηρεσίες Απολύμανσης Εγκαταστάσεων

0003421092

Καβάλα, 19/03/2020
Α. Π.: Εισερχ. 8022

Ηµ/νία Αποστολής: 19/03/2020
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             Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα  
φέρει τη σφραγίδα του προσφέροντα και θα αναγράφει τον όρο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη τίτλο 
της προσφερόμενης υπηρεσίας (στην προκειμένη περίπτωση «Για την υπηρεσία με τίτλο  -  Απολύμανση 
Κτηρίων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας»):

:
              1. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη (χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), στην 

οποία θα δηλώνουν το είδος των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με τις τιθέμενες στην 
παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.
2.Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Εξωτερικά ο φάκελος θα πρέπει να  φέρει την 
σφραγίδα του προσφέροντα και να αναγράφει τον όρο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καθώς και τον πλήρη 
τίτλο της προσφερόμενης υπηρεσίας (στη προκειμένη περίπτωση «Για την υπηρεσία με τίτλο  -  
Απολύμανση Κτηρίων και  Εγκαταστάσεων του Δήμου Καβάλας»).

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του προϋπολογισμού, η οποία θα 
προκύπτει από το υψηλότερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) επί του συνόλου τιμών του 
προϋπολογισμού, και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.
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