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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση σε 
εξωτερικό συνεργάτη για την για την απεντόμωση του θεάτρου «ΡΕΝΑ 
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΤΟ ΜΟΝ ΡΕΠΟ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 
Α’) όπως ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), ιδιαίτερα του άρθρου 118. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13-07-2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις». 
5.           Την  σχετική εγγραφή στον π/υ του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας 2020 με Κ.Α. 
02.62.07.01. ΚΑ 02.62.07.01 ΚΤΙΡ.ΕΓΚΑΤ. ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ.                                         
5. Το από 13-5-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό 11/2020 

7.          Την 6-3ης/2020  Απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑ ΨΛΛΔΟΞΒ3-3ΥΖ 
 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας στο πλαίσιο  του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης του (ΑΠΟΦ. 
2/12ης-2019 έγκριση ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2020 με ΑΔΑ 60ΟΙΟΞΒ3-Κ76 ) και σύμφωνα με 
τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του για το 2020 (ΑΠΟΦ. 2-12Ης-2019)  με ΑΔΑ, 
ΨΩΖΑΟΞΒ3-Μ3Φ) προγραμματίζει να ανοίξει το υπαίθριο θέατρο «Ρένα 
Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό  την καλοκαιρινή περίοδο του 2020 για να 
φιλοξενήσει τις παραστάσεις των καλλιτεχνικών σχημάτων που έχουν 
προγραμματίσει να παρουσιάσουν τα έργα τους. Για την προετοιμασία του θεάτρου 
και του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου ο χώρος να είναι λειτουργικός, 

 



ασφαλής και ταυτόχρονα να τηρούνται οι κανονισμοί καθώς και οι οδηγίες της 
πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, απαιτείται να πραγματοποιηθούν 
εργασίες απεντόμωσης του θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου. 
Για την ανωτέρω ανάγκη, είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες ειδικευμένου συνεργείου 
σε απολυμάνσεις και απεντομώσεις, καθώς και οι υπηρεσίες ειδικού Υγιεινολόγου , 
προκειμένου πριν την εκτέλεση των εργασιών να γίνει αυτοψία του χώρου 
προκειμένου να αξιολογηθεί η έκταση της προσβολής από μυρμήγκια και τερμίτες 
στην έκταση της κατασκευής της ξύλινης εξέδρας , καθώς και των βοηθητικών 
χώρων (αποχωρητήρια κλπ). 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. , προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή, να 

διασφαλίσει την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του χώρου, αλλά και να 
προστατευτεί η ξυλεία από νέες γενιές εντόμων και μυκήτων ,οι οποίοι αποτελούν 
την βασική αιτία εγκατάστασής τους, κρίνει αναγκαίο να χρησιμοποιήσει  τις 
υπηρεσίες ειδικευμένου  συνεργείου απολυμάνσεων-απεντομώσεων , καθώς και 
εξειδικευμένου  υγιεινολόγου για την αυτοψία του χώρου. 

Το πλαίσιο των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Πάροχος στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. 
περιλαμβάνει τις  κάτωθι εργασίες: 
 
1. Επιτόπια αυτοψία του χώρου από ειδικευμένο υγιεινολόγο, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η κατάσταση και η έκταση της προσβολής από μυρμήγκια και τερμίτες. 
2. Τοπικός νεφελοψεκασμός στον χώρο για την εισχώρηση των φαρμάκων στα κενά 
που υπάρχουν μεταξύ των ενώσεων του ξύλου, όπου και εκεί υπάρχουν εστίες από 
διάφορα στάδια ανάπτυξης του εντόμου, όπως αυγά, προνύμφες και τέλειο ακμαίο 
έντομο. 
2. Ψεκασμός εδάφους περιμετρικά του θεάτρου με απόσταση περίπου 5 μέτρα 
σύμφωνα με τη διαμόρφωση του χώρου. 
3.  Θανάτωση των τέλειων ακμαίων εντόμων και την πρόληψη εμφάνισης της νέας 
γενιάς τους. 
4.Εμποτισμός της ξυλείας του θεάτρου με νέα σκευάσματα υψηλής 
αποτελεσματικότητας και μακροχρόνιας δράσης , υπό μορφή γέλης.  
5. Κάλυψη και του εσωτερικού χώρου των αποχωρητηρίων με αντίστοιχη 
διαδικασία. 
 
Β. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
-Ο πάροχος θα πρέπει να είναι/διαθέτει ειδικευμένο Υγιεινολόγο 
-Τα υγειονομικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι 
δημόσιας υγείας και να φέρουν σχετική έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας 
 
 
Γ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά 
μόνο βάσει τιμής. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην παρούσα φάση καλούνται  μέχρι 



την Δευτέρα 15-6-2020 και ώρα 2.30 μ.μ. να στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dipethekerkyras@gmail.com σε κλειστό αρχείο την  οικονομική προσφορά τους.                         
                                                

       O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                              
                                                            Σπύρος Σκόρδος 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Έντυπο υποβολής της οικονομικής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ   

την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε εξωτερικό συνεργάτη του ΔΗΠΕΘΕ 
Κέρκυρας  για την απεντόμωση του θεάτρου «ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ» ΣΤΟ ΜΟΝ 
ΡΕΠΟ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ.-Δ.Ο.Υ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛ / FAX / e-mail  

Προσφερόμενη τιμή 
(ολογράφως σε € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) 

 

   

 

 

Τόπος/Ημερομηνία 

 

 

 

Για τον προσφέροντα 

 

 

 

Σφραγίδα / Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 

 


