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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1. Αντικείμενο Σύμβασης 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης σε όλο το 

μήκος των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων καθώς και πεζοδρομίων (αποχέτευση 

κατοικιών) στις περιοχές της Δ.Ε. Ναυπλίου, όπως περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Θα 

γίνουν επεμβάσεις σε όλα τα φρεάτια λυμάτων και ομβρίων και εσχάρες ομβρίων καθώς 

επίσης και στα φρεάτια πεζοδρομίων αποχέτευσης κατοικιών. 

 Η απεντόμωση θα γίνει με νεφελοψεκαστήρα ψυχρού νέφους με εκνέφωση κατά 

μήκος όλων των δικτύων. Θα χρησιμοποιηθούν εγκεκριμένα σκευάσματα εντομοκτόνων μη 

τοξικά και ακίνδυνα για τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς τα οποία θα καλύπτουν πλήρως 

τον βιολογικό κύκλο των εντόμων, ήτοι – Ωοκτόνο / προνυμφιοκτόνο σκεύασμα : 

DIFLUBENZURON 10% - Ακμαιοκτόνο σκεύασμα : ALPHA CYPERMETHRIN 6%. 

 Η μυοκτονία θα γίνει με τη χρήση δολωματικών σταθμών γκρι χρώματος από σκληρό 

πλαστικό τύπου Protecta LP τοποθετημένους σε κατάλληλες θέσεις, καθώς και με την 

αναδόλωση υπαρχόντων σταθμών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θα χρησιμοποιηθεί 

ένα είδος δολώματος BRODIFACUM 0,005%. 

 Η απεντόμωση θα πραγματοποιηθεί πέντε  (5) φορές και η μυοκτονία επίσης πέντε  

(5) φορές για την διάρκεια ενός έτους, ενώ εάν δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα η 

εργασία θα επαναλαμβάνεται. 

 Η απόσμηση φρεατίων θα πραγματοποιείται με ClO2. 

 

2. Απαραίτητα πιστοποιητικά Αναδόχου 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του αναδόχου θα πρέπει με την 

προσφορά του ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πιστοποιητικά / δικαιολογητικά όπως 

φαίνονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης   

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκονται σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.    

3. Διάρκεια της Εργασίας 

 Θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες επεμβάσεις για την απεντόμωση και 

για την μυοκτονία κατάλληλα  κατανεμημένες,  καθώς και η τοποθέτηση νέων δολωματικών 

σταθμών και η  αναδόλωση υπαρχόντων, όπως χρειάζεται, για την διάρκεια ενός (1) έτους . 

 

4. Όροι εκτέλεσης της Εργασίας 

 Ο αντισυμβαλλόμενος θα βρίσκεται σε επαφή με τεχνικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. που θα 

ορισθεί από τον εργοδότη για την παρακολούθηση των εργασιών και την επίλυση κάθε 

προβλήματος. 

 Τα προϊόντα και οι ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από τις 

αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας ή Γεωργίας. 

 Ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη έναντι του εργοδότη και 

τρίτων για οποιαδήποτε υλική ζημιά ή σωματική βλάβη προκληθεί κατά την εκτέλεση της 



εργασίας. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει προϊόντα που δεν θα 

προκαλέσουν κανένα πρόβλημα στον βιολογικό καθαρισμό, που είναι και ο αποδέκτης των 

λυμάτων, καθώς επίσης και στο θαλάσσιο περιβάλλον του Αργολικού Κόλπου, όπου 

καταλήγουν τα επεξεργασμένα λύματα. Για το σοβαρό αυτό ζήτημα ο αντισυμβαλλόμενος 

θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεννόηση με τον υπεύθυνο Χημικό Μηχανικό των 

εγκαταστάσεων. 

 Η πόλη του Ναυπλίου και των Δημοτικών Ενοτήτων θα διαχωριστούν χαρτογραφικά 

σε τομείς για την πιο εύκολη καταμέτρηση των εργασιών μυοκτονίας και απεντόμωσης. 

 Στη συνέχεια θα επισημανθούν πάνω στους χάρτες όλα τα φρεάτια του κεντρικού 

δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων, οι σχάρες ομβρίων καθώς και τα 

φρεάτια πεζοδρομίου συνδέσεων κατοικιών με το δίκτυο λυμάτων, με σκοπό την 

καταμέτρησή τους για τον καλύτερο έλεγχο των εργασιών και ενημέρωση της Υπηρεσίας. 

 Τα φρεάτια / σχάρες / δολωματικοί σταθμοί θα επισημαίνονται στους χάρτες μετά 

από κάθε επέμβαση απεντόμωσης – μυοκτονίας με χρώμα ή σχήμα το οποίο θα είναι 

διαφορετικό για κάθε επανάληψη.  

 Τέλος, θα υπάρχει ημερήσιο έντυπο / ημερολόγιο εργασιών στο οποίο θα αναφέρεται 

ο τομέας, η οδός, το είδος φρεατίων (κεντρικά ή σχάρες ή σύνδεση κατοικιών ή δολωματικοί 

σταθμοί), το οποίο υποβάλλεται στην Υπηρεσία. 

 Θα επισημανθούν επίσης στους χάρτες οι θέσεις των υπαρχόντων και σε καλή 

κατάσταση δολωματικών σταθμών καθώς και των νεοτοποθετημένων σταθμών. 

 

5. Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

 Η συνολική αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής 

θα ορισθεί με την σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες εκτός του Φ.Π.Α.  

 Η πληρωμή του παραπάνω ποσού θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) δόσεις, με την 

περαίωση της κάθε επέμβασης. 

 

6. Λύση της Σύμβασης 

 Η σύμβαση αυτή λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παραλαβή τους. 

 

7. Γενικές Διατάξεις 

 Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών, ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να 

ενημερώσει έγκαιρα τον εργοδότη. Από την πλευρά του ο εργοδότης δικαιούται να 

καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση που οι όροι της δεν τηρούνται εκ μέρους του 

αντισυμβαλλόμενου.  

 Με την υπογραφή της σύμβασης ο αντισυμβαλλόμενος θα καταθέσει σχετική 

εγγυητική επιστολή που θα αντιστοιχεί στο 5% της Σύμβασης , από αναγνωρισμένη Τράπεζα 

ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  , η οποία θα του επιστραφεί μέσα σε έξι μήνες 

από την παραλαβή των εργασιών. 
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