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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  2.508,60 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  

2. Σεχνικές Προδιαγραφές 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
 

CPV 24965000-6 
(Ένζυμα) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 
 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η μελέτη αυτή 
αφορά στην προμήθεια και εφαρμογή βιολογικών υλικών απόσμησης φρεατίων, χώρων, και 
λιποδιαλυση σε αποχετευτικά δίκτυα όπου εντοπίζεται δυσοσμία κατά τους μήνες που οι 
θερμοκρασίες είναι υψηλές και ευνοούν την δημιουργία δυσάρεστων οσμών σε χώρους 
επιβαρυμένους με οργανικά υλικά τα οποία αποσυντίθενται και δημιουργούν επικίνδυνες 
καταστάσεις για την υγεία των δημοτών. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 2.508,60 ευρώ (€) με 
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2021 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 25.05.80 με τίτλο: «ΔΙΑΥΟΡΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ 

ΤΛΙΚΑ ΒΙΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» με πιστώσεις ύψους 2.220,00 € και τον κωδικό 54.00.25 με 
τίτλο: «Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 288,60 €.   
  
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   22/06/2021  Άμφισσα   22/06/2021 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ  Ρ Α Υ Ε   
 
Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά προμήθεια βιολογικών υλικών (μείγμα βακτηριδίων και 
ενζύμων) σε υγρή και στερεά μορφή (ταμπλέτες βραδείας αποδέσμευσης βακτηρίων - ενζύμων) 
που απαιτείται για την πραγματοποίηση της εργασίας απόσμησης λιποδιάλυσης των 
παραπάνω χώρων χωρίς να δημιουργούν παρενέργειες όπως αυτές που θα είχαμε με την χρήση 
ενός χημικού προϊόντος, το οποίο έκτος των άλλων έχει μόνο στιγμιαία δράση. 
 Η εφαρμογή των υλικών στις επιφάνειες θα λειτουργήσει παρεμποδιστικά στη 
δημιουργία δύσοσμων αερίων τα οποία με τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες (κυρίως 
υψηλή θερμοκρασία) επιβαρύνουν τον περιβάλλοντα χώρο, πράγμα επιβλαβές για την 
δημόσια υγεία. Σα Βιολογικά υλικά θα είναι  στερεάς μορφής (ταμπλέτες), αναγνωρισμένα από 
αρμόδιες κρατικές αρχές και θα ενεργούν  για παρεμπόδιση των οσμών μέσω μικροοργανισμών 
φυτικής προέλευσης, μη παθογόνων και μη μεταλλάξιμων. 
 Σο επιθυμητό είδος «μιμούμενο» την φύση θα λειτουργεί με βάση την αρχή του 
ανταγωνισμού. Κανένας από τους οργανισμούς σε αυτό δεν θα προκαλεί δυσοσμία αλλά όλοι 
θα χωνεύουν τις πρωτεΐνες τους υδατάνθρακες και τα λιπίδια. Σο προϊόν θα χρησιμοποιείται σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να διαλύει - αποικοδομεί τα υπάρχοντα βακτήρια σε αναλογία περίπου 
1/10.000.000 (CFU=1x107). Οι οργανισμοί του προϊόντος αυτού θα έχουν αριθμητικό ή 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπου οι υπάρχοντες οργανισμοί δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν 
αρκετά ώστε να καλύψουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν δυσοσμία. Απλά οι 
μικροοργανισμοί του προϊόντος θα υπερισχύουν των υπαρχόντων βακτηρίων. 
 Σο προϊόν σε υγρή μορφή θα εφαρμοστεί δια της μεθόδου του ψεκασμού, σε φρεάτια και 
αντλιοστάσια. Οι ταμπλέτες θα τοποθετούνται σε φρεάτια αγωγών που καταλήγουν στα 
αντλιοστάσια εντός του οικισμού.  Σα υλικά δεν πρέπει να είναι καυστικά ή διαβρωτικά και δεν 
πρέπει να είναι επιβλαβή για τα κατοικίδια ζώα και τους ανθρώπους, αν έρθουν σε επαφή με 
αυτά. 
 
1. Σα στελέχη βακτηριδίων που πρέπει να περιέχει το προϊόν είναι: 

 BACILLUS SUBTILIS 

 BACILLUS LICHENIFORUMS 

 BACILLUS MEGATERIUM 
 
2. Διασφάλιση ποιότητα 
Σο προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε τεστ στους παρακάτω οργανισμούς και τα 
αποτελέσματα να είναι αρνητικά. 

 SALMONELLA 

 FEGAN COLIFORM 

 SHIGELLA 

 COAGULASE POSITIVE STAPHYLOCOCCI 

 BETA HEMOLYTIC STREPTOCOCCI 
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 ΚΑΣΑΣΑΗ GMO (ΓΕΝΕΣΙΚΑ ΜΕΣΑΛΛΑΓΜΕΝΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ) 
Σο προϊόν δεν πρέπει να περιέχει μεταλλαγμένους οργανισμούς. 
 
3. Σαξινόμηση ασφάλειας 
Όλα τα βακτήρια που περιέχονται στο προϊόν θα πρέπει να έχουν ταξινομηθεί από αξιόπιστο 
φορέα, ως οργανισμοί βίο ασφάλειας επίπεδου 1. Οι οργανισμοί βίο ασφάλειας επιπέδου 1 είναι 
αυτοί οι οποίοι δεν προκαλούν 1) Ασθένεια σε υγιείς και ενήλικες, 2) με χρήση τους υπάρχει ο 
ελάχιστος δυνητικός κίνδυνος για το προσωπικό και το περιβάλλον. 
 
ημειώνετε δε, ότι η ανάδοχος εταιρεία,  θα πρέπει να δώσει οδηγίες για την τοποθέτηση των 
ταμπλετών. 
 
Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τις εντολές της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών και εντός χρονικού 
διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3 ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   22/06/2021  Άμφισσα   22/06/2021 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΚΚΑΝΑ 
ΣΕ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
  
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Μ.Μ. 
ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

CPV 

1 
Τγρό βιολογικό υλικό 
ενζύμων 

lt 10 24,00 240,00 24965000-6 

2 
Custom GT 
(ταμπλέτες βακτήρια – 75-
80gr έκαστη) 

τμχ 30 30,00 900,00 24965000-6 

3 
Custom FM 
(ταμπλέτες ένζυμα –  
75-80gr έκαστη) 

τμχ 30 36,00 1080,00 24965000-6 

ΤΝΟΛΟ 2.220,00  

Υ.Π.Α. 13%    288,60  

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.508,60  


