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ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για «Καθαρισμό – 
απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και 
κτιρίων του Δήμου»

Σας ενημερώνουμε για την πρόθεσή μας να προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης παροχής υπηρεσίας που 
αφορά, τον καθαρισμό και την απεντόμωση του συνόλου των φρεατίων ομβρίων (σχάρες) καθώς και την 
απολύμανση - μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου. Για την εκτέλεση των εργασιών αυτών απαιτείται εξοπλισμός, 
μηχανήματα (πιεστικά) αλλά και εργατοτεχνικό προσωπικό που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πληθώρα των 
φρεατίων υδροσυλλογής που απαρτίζουν το δίκτυο ομβρίων, τα οποία ο Δήμος Ιλίου δεν έχει στη διάθεσή του. 
Επιπλέον απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008/ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ISO 14001/2004/ 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποίηση υγιεινής και ασφάλειας 1801/2008. 

Από τα παραπάνω προκύπτει οτι, η υλοποίηση των ως άνω εργασιών απαιτεί αποδεδειγμένη εξειδίκευση των 
επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διεκπεραίωσή της με ασφάλεια και αποδοτικότητα από το Δήμο 
μας, με τα μέσα που διαθέτει και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτόν.

Κατόπιν αυτών και επειδή για την ασφάλεια και υγιεινή σε δημόσιους χώρους του Δήμου μας είναι 
επιβεβλημένη η υλοποίηση και η συνεχής εφαρμογή της ως άνω εργασίας παρακαλούμε όπως, εγκρίνεται την 
αναγκαιότητα για τη σύναψη σύμβασης παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμό – απολύμανση – μυοκτονία – 
απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων και κτιρίων του Δήμου».
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