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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο «αμοιβή για 

μυοκτονία», βάση των σχετικών εγγράφων της υπηρεσίας. Πιο συγκριμένα η ανάθεση 

αφορά στην μυοκτονία σε εγκαταστάσεις του Δήμου Ζακύνθου και συγκεκριμένα στα 

γραφεία που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Καθαριότητας στο Κ.Δ.Α.Υ Ζακύνθου και 

περιμετρικά αυτού, στο συνεργείο αυτοκινήτων και στο πάρκινγκ οχημάτων αυτού 

στην περιοχή του Κ.Δ.Α.Υ. στον Σταθμό Μεταφόρτωσης απορριμμάτων, στα γραφεία 

του Δήμου Ζακύνθου στο Ξενία και στο κτήριο ΔΕ Αρτεμισίων/ ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ.  

Αναλυτικότερα : 

Εξωτερικά & περιμετρικά των γραφείων του Κ.Δ.Α.Υ.   

Α. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 

o ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  

o ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

o ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΠΕΡΙΟΧΗ 

o ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

o ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

o ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (Εργοστάσιο επεξεργασίας 

μηχανημάτων & διαλογής ανακύκλωσης) 

o ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ –ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΥΛ/ΕΙΟ, 

WC,ΑΙΘΟΥΣΑ,κλπ)   

o ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ –Α ΟΡΟΦΟΥ 

(ΓΡΑΦΕΙΑ ,κλπ) 

Β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

o ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

Γ. ΧΩΡΟΙ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ  

o ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Δ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Ε. ΚΤΗΡΙΟ ΞΕΝΙΑ (ΓΡΑΦΕΙΑ) 

ΣΤ. ΚΤHΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ / ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ ΕΜΒΑΔΟΥ  

 ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ -

ΙΣΟΓΕΙΟ(ΑΠΟΘΗΚΕΣ,ΑΙΘΟΥΣΑ,WC) 

 ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ –Α ΟΡΟΦΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ 

,ΑΙΘΟΥΣΑ κλπ) 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ  

 ΚΗΠΑΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΩΝ  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ = ΑΝΑ ΜΗΝΑ / 30 ΗΜΕΡΕΣ.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ = ΕΝΑ ΕΤΟΣ(12 ΜΗΝΟ)  

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ = ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΔΙΠΛΟ = 2Χ 20 gr)  

           Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 





ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ = ΠΠΤ/Φ-100 / PVC  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην 19/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και στο σχετικό πρωτογενές  (21REQ008668530) 

 

  Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί α) Η υπ’ αριθ. Α289 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) Η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 

80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 3 

Το κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγω προμήθεια θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία 

μέχρι την Τρίτη  08/06/2021. 

 

O παρέχων την υπηρεσία πρέπει να διαθέτει 

 9001:2015 /ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

 14001 : 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 16636 : 2015   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ  

 45001 : 2018,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

 22000 : 2018 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 Συμβόλαιο που να αποδεικνύει ότι ο παρέχων συνεργάζεται με εταιρεία που 

διαχειρίζεται τα τρωκτικοκτόνα επιβλαβή και επικίνδυνα απόβλητα  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ 

(€) 

1.  
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ 12 ΜΗΝΩΝ/ΜΗΝΑ) 
Τεμάχιο 1 4.858,00 4.858,00 

2.  
     

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

4.858,00 

1.165,92 

6.023,92 





Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 

του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

 Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 

παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και  Φ/Α του/των Δελτίου/ων Ταυτότητας 

προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας ή 

 
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

β. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 
 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  
 
δ. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερου 
επαγγελματία τόσο ως εργοδότης όσο και για τις ατομικές του εισφορές ασφάλισης. 
 
ε. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα 
 

 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α, β, γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 

 

 

Ο Δήμαρχος 

                     

 

                     Νικήτας Αρετάκης 




