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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ – 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ Δ ΔΡΓΑΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ  

Η Γ.Δ.Υ.Α.Φ. ζηα πιαίζηα ηνπ εγθπθιίνπ Γ1(α)/ΓΠ. Οικ 16393/09-03-2020 ηνπ 
Υπνπξγείνπ Υγείαο, άξζξν Β) «Πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19  ζε ρψξνπο εξγαζίαο θαη ηεο Ππάξηρ Νομοθεηικού Πεπιεσομένος 
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 
θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ (ΦΔΚ Α’  55/11-03-
2020), είλαη αλαγθαίν λα εθηειεζηνχλ κηθξνβηνθηνλίεο ζε φινπο ηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, 
κε ρξήζε θαηάιιεισλ θαξκάθσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ κε λεθεινςεθαζκφ θαη φρη κε 
ςεθαζκφ. Η κηθξνβηνθηνλία ζα εθηειεζηεί απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα. 

Η απνιχκαλζε απηή ζα εθηειεζηεί ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο εξγαζίαο ηεο ΓΔΥΑΦ:  

 Κηήξην ΓΔΥΑΦ, νδνχ Νενθχηνπ 69. 

 Κηήξην ΓΔΥΑΦ, νδνχ Κηκψινπ. 

 Δγθαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ ζηα θέληξα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Φαιθίδαο & Ν. 
Αξηάθεο. 

 Δγθαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ Απνρέηεπζεο Φαιθίδαο,  αληιηνζηαζίνπ πφζηκνπ λεξνχ 
Νέαο Λακςάθνπ & Γεμακελήο Βειήκπακπα. 

 Σηηο θακπίλεο επηβαηψλ ησλ νρεκάησλ (15 νρήκαηα) ηεο ΓΔΥΑΦ. 
Τν θφζηνο ηεο δαπάλεο γηα ηελ αλσηέξσ παξνρή ππεξεζίαο, εθηηκάηαη ζηα 1.116,00€ 

κε ΦΠΑ (900,00€ θαη 216,00€ ΦΠΑ) γηα κηα εθαξκνγή.  
Λφγσ φκσο ηεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα ιφγσ ηεο δηάδνζεο 

ηνπ θνξσλντνχ θαη ηεο απξφβιεπηεο εμέιημεο ηεο παλδεκίαο, ε Δπηρείξεζε ζα πξέπεη λα 
είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη άκεζα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο αιιά θαη ησλ 
δεκνηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ εθηηκάηαη φηη ε απνιχκαλζε ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ ζα 
απαηηεζεί γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα εθαξκνγέο, έσο ηξεηο, κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

Οι επιπλέον δύο (2) εθαπμογέρ θα εκηελεζηούν αν και εθόζον κπιθεί αναγκαίο 

από ηιρ ηπέσοςζερ ζςνθήκερ. 

Δπεηδή ε αλάγθε είλαη θαηεπείγνπζα θαη ην θφζηνο δεν ςπεπβαίνει ηο σπημαηικό όπιο 

ηος άπθπος 328 ηος ν. 4412/2016, πξνηείλεηαη ε  εθηέιεζε ηεο σο άλσ παξνρήο 
ππεξεζίαο  κε απεπζείαο αλάζεζε. Η ζπλνιηθή δαπάλε πνζνχ 3.348,00 € (κε ΦΠΑ), ζα 
βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο νηθ. έηνπο 2020 ζηνπο KA 620701 κε ηίηιν 
«Δπηζθεπέο θαη ζπληήξεζε θηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ κε ΦΠΑ 24%» & ηνλ ΚΑ 54006224  
κε ηίηιν «ΦΠΑ Γηαθφξσλ Δμφδσλ κε ΦΠΑ 24%». 
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