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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με
τίτλο: «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ», συνολικής δαπάνης 8.660,80 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας καλεί να καταθέσετε οικονομική
προσφορά, μέσω Πρωτοκόλλου Δήμου, στο Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων του Δήμου (Άδελε) και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 2804-2020 και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους
μέσα σε ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ,
τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης
υλικών και αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ»
Προϋπολογισμού μελέτης: 8.660,80 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 28-04-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του
παραλήπτη
Η διενέργεια της ανάθεσης της υπηρεσίας θα γίνει βάσει των διατάξεων του
άρθρου 118 του Ν. 4412/20106, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
περιγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου & Αστικού
Περιβάλλοντος).
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της και μέχρι και την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου.
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του
οικονομικού φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με:
 Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις
 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
ή την 1η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος αντί του
Ποινικού Μητρώου
 Φορολογική Ενημερότητα
 Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
 Την 2η Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του Παραρτήματος για ΣΕΠΕ
β) Τεχνική Προσφορά, με την περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών.
γ) Οικονομική Προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός
του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς).
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον
της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016).
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές περιγραφές μπορείτε να
λάβετε από το Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 28310 57940.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το
γραφείο Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr, στην
διαδρομή : ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισμού δαπάνης 8.660,80 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%), αφορά το πρόγραμμα εργασιών με απ΄
ευθείας ανάθεση για την Υπηρεσία «Απεντόμωση – Μυοκτονία» στο Δήμο
Ρεθύμνης, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.
Οι περιοχές που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας
είναι:
1) Τα φρεάτια όμβριων υδάτων και φρεάτια κεντρικής αποχέτευσης που
υπάρχουν στους δρόμους και τα πεζοδρόμια του βόρειου τμήματος της
πόλης με νότιο όριο την παλιά Εθνική οδό, ανατολικό την οδό
Αυστραλών
Πολεμιστών
και
δυτικό
την
οδό
Αποστολάκη,
συμπεριλαμβανομένων όλων των οδών καθώς και το παραλιακό μέτωπο
της πόλης.
2) Η περιοχή του Νοσοκομείου Ρεθύμνου που οριοθετείται από τις οδούς
Κριάρη, Τρανταλλίδου, Δημητρακάκη και Ηγ. Γαβριήλ.
3) Το Δημοτικό Κατάστημα Ρεθύμνου, το Δημοτικό Κατάστημα Ενότητας
Αρκαδίου στο Άδελε, Ενότητας Νικηφόρου Φωκά στον Αθάνατο και
Ενότητας Λαππαίων στην Επισκοπή.
4) Ο χώρος που στεγάζεται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στο κτίριο
«Δελφίνι»
5) Ο χώρος που στεγάζεται η Δ/νση Καθαριότητας & Πρασίνου στη θέση
«Παπούρα»
6) Ο χώρος που στεγάζεται το Γραφείο Τουρισμού
7) Ο χώρος που στεγάζεται η ΚΕΔΗΡ
8) Το «Σπίτι του Πολιτισμού»
9) Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
10) Τα Εικαστικά Εργαστήρια
11) Ο χώρος που στεγάζονται τα ΚΕΠ του Δήμου
12) Ο χώρος που στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι αποθήκες της
13) Ο χώρος που στεγάζεται το Κέντρο Νέων του Δήμου
14) Ο Δημοτικός Κήπος, οι πλατείες και οι παιδικές χαρές
15) Ο χώρος του Νεκροταφείου στα Τρία Μοναστήρια
16) Ο χώρος των Σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ρεθύμνης
17) Όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι δομές του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική
Πολιτική και Μουσική παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: 8 Παιδικοί και
Βρεφονηπιακοί σταθμοί, 5 Κ.Α.Π.Η, 1 ΚΗΦΗ, 1 ΚΔΑΠ, 2 Χώροι του
«Βοήθεια στο σπίτι», το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτισμού και Μουσικής
Παιδείας, το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού
18) Οποιοσδήποτε κοινόχρηστος χώρος ή δημοτικό κτίριο που δεν έχει
περιγραφεί,
καθ΄ υπόδειξη της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.
Πιο αναλυτικά, στα φρεάτια όμβριων υδάτων και φρεάτια κεντρικής
αποχέτευσης θα γίνει ψεκασμός με εντομοκτόνο φάρμακο και τοποθέτηση
τρωκτικτοκτόνων δολωμάτων. Θα γίνουν έξι (6) εφαρμογές (Απρίλιο - Μάιο Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέμβριο). Οι τοποθετήσεις τρωκτικοκτόνων
δολωμάτων στα φρεάτια θα γίνει τον Απρίλιο.
Στα Δημοτικά κτίρια θα γίνει απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση με έξι
(6) εφαρμογές τους ίδιους μήνες, καθώς και τοποθέτηση δολωματικών σταθμών
τον Μάιο, αναλόγως της έκτασης και των αναγκών.
Ειδικότερα στο χώρο που στεγάζεται η Δ/νση Καθαριότητας στη θέση
«Παπούρα» στα Μισσίρια, όπου είναι έντονη η παρουσία μυγών λόγω στάθμευσης

των απορριμματοφόρων, θα γίνεται καταπολέμηση για μύγες και έρποντα έντομα
ανά διάστημα περίπου δεκαπέντε (15) ημερών και συνολικά 12 εφαρμογές.
Στα σχολικά συγκροτήματα θα γίνει μία εφαρμογή απεντόμωσης - μυοκτονίας
και μία απολύμανσης το Σεπτέμβριο, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς η μυοκτονία θα γίνεται τους μήνες Μάιο,
Αύγουστο, Νοέμβριο και Φεβρουάριο.
Στο παραλιακό μέτωπο θα τοποθετηθούν το μήνα Μάιο κατ’ εκτίμηση εκατό
(100) δολωματικοί σταθμοί κατά μήκος της παραλίας από το ύψος του Λυκείου
Ελληνίδων έως και κάτω από το ξενοδοχείο Pearl (θα πρέπει να τοποθετηθεί ένας
σταθμός ανά περίπου 40 μέτρα).
Οι εργασίες θα γίνουν με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια, τόσο για το
εργατοτεχνικό προσωπικό, όσο και για τους δημότες και την περιουσία αυτών.
Τυχόν ατυχήματα ή φθορές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, επιβαρύνουν τον
ανάδοχο.
Οι εργασίες θα είναι εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 93/43,
σύμφωνα με την οποία οι εργασίες απεντόμωσης απαιτούν επιστημονική
παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση.
Μετά από κάθε εφαρμογή θα πρέπει να παραδίδεται πιστοποιητικό.
Απεντόμωση
Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο εγκεκριμένα φάρμακα για την
καταπολέμηση εντόμων σε κατοικημένους χώρους, κατά τα οριζόμενα από το
Νόμο. Η παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με
τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του
φαρμάκου και θα εφαρμόζονται και όσα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με
την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική
καταπολέμηση χωρίς κινδύνους και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το
οικοσύστημα.
Η επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση φαρμάκου θα γίνεται σε
συνεργασία και μετά από έγκριση της επιβλέπουσας αρχής. Όλα τα φάρμακα που
θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων ως «προϊόντα δημόσιας Υγείας», άοσμα, κατάλληλα για
χρήση σε εσωτερικούς, εξωτερικούς και κατοικημένους χώρους και εντελώς
ακίνδυνα για τον άνθρωπο, να είναι τα ηπιότερα για το περιβάλλον και το χρήστη,
ενώ ταυτόχρονα τα πλέον αποτελεσματικά. Θα προτιμηθούν σκευάσματα νέας
τεχνολογίας, των οποίων η εφαρμογή προκαλεί την ελάχιστη δυνατή οσμή και δεν
αφήνουν ίχνη (στίγματα, λεκέδες) στις περισσότερες κοινές επιφάνειες. Τα
σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εναλλάσσονται ή να
συνδυάζονται σε κάθε εφαρμογή προς αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικοτήτων.
Τα εντομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πυρεθρινοειδή
ακμαιοκτόνα.
Ο ψεκασμός γίνεται μόνο στις επιφάνειες και ποτέ στον αέρα. Απαγορεύεται ο
ψεκασμός άλλων καλλιεργειών και η απόρριψη ψεκαστικού υγρού ή κενών
συσκευασίας σε κατοικημένους χώρους ή σε χώρους που βρίσκονται ζώα,
μέλισσες, πηγάδια, δεξαμενές νερού ή τρεχούμενα νερά.
Η διενέργεια των ψεκασμών πρέπει να επιδιώκεται τις ώρες της ημέρας που
μπορούν να εξασφαλιστούν όσο το δυνατόν οι παρακάτω συνθήκες για καλύτερα
αποτελέσματα :
- χαμηλές θερμοκρασίες
- ασθενέστεροι άνεμοι
- απουσία ή μικρή διέλευση ανθρώπων
Η εργασία στα φρεάτια θα γίνει με όσο το δυνατό καλύτερη διαβροχή στα
τοιχώματα των φρεατίων με ψεκαστικό συγκρότημα υψηλής πίεσης και θα
καλύπτει τις σχάρες και τα ανοίγματα. Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει τον Απρίλιο και
θα γίνουν 5 επαναλήψεις (Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο).
Για τα δημοτικά κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τα σχολικά συγκροτήματα η
απεντόμωση εφαρμόζεται περιμετρικά σε όλους τους χώρους εντός και εκτός των
αιθουσών, στο προαύλιο, στους χώρους των γυμναστηρίων, στα γραφεία, στα

λεβητοστάσια, στις αποθήκες, στις τουαλέτες, στα φρεάτια και τα σιφώνια και σ’
όλο το χώρο του νεκροταφείου και του Δημοτικού κήπου.
Μυοκτονία
Θα εφαρμοστεί μόνο σε κλειστούς χώρους οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι σε
μη εξουσιοδοτημένα άτομα, όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια των κτιρίων και τα
φρεάτια.
Στα φρεάτια θα χρησιμοποιούνται για τη μυοκτονία δύο κύβοι δόλωσης ανά
φρεάτιο και θα δένονται με σύρμα που θα στερεώνεται στη σχάρα, σε ύψος 2 ως 5
εκ., από τη στάθμη του νερού του φρεατίου. Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει τον
Απρίλιο και οι πέντε (5) επαναλήψεις ανά περίπου 30 ημέρες. Θα γίνουν συνολικά
έξι (6) εφαρμογές (Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο).
Κάθε μήνα θα πρέπει να επιθεωρούνται οι θέσεις δόλωσης και να αντικαθιστούνται
οι φαγωμένοι κύβοι.
Θα χρησιμοποιηθούν ετοιμόχρηστα αντιπηκτικά σκευάσματα σε μορφή
δολωμάτων κέρινων κύβων με τρύπα, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στο υγρό
περιβάλλον. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα έχουν βραδεία αθροιστική δράση με
αποτέλεσμα να μη δημιουργείται διστακτικότητα, να μην είναι αναγκαία η
προδόλωση, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχή αντιδότου (βιταμίνη Κ1) και
τέλος να υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για ζώα μη στόχους. Επίσης, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η δυνατότητα κάθε σκευάσματος να εφαρμοστεί με τον ευκολότερο
και αποτελεσματικότερο τρόπο στους διάφορους χώρους. Θα προτιμηθούν
σκευάσματα των οποίων απαιτείται η μικρότερη ποσότητα δολώματος κατά το
σημείο δόλωσης και η χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Δολωματικοί σταθμοί – Τρόπος δόλωσης
Οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο, διαστάσεων περίπου 40*15*15εκ., θα
πρέπει να είναι άθραυστοι, με μεγάλο χρόνο διάρκειας σταθερότητας και υψηλή
αντοχή στον ήλιο και σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες, χρώματος κατά προτίμηση
μαύρου. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μαζί με το φάκελο συμμετοχής να
προσκομίσουν δείγμα του δολωματικού σταθμού που προτείνουν, προσπέκτους
κλπ, προκειμένου να εκτιμηθεί απ΄την αρμόδια επιτροπή.
Οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν την ένδειξη ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνο
και ευκρινή σήμανση που θα δηλώνει, σηματοδοτεί και προειδοποιεί για την
ύπαρξη τους και θα αποτρέπει μη ειδικούς να πλησιάζουν τους σταθμούς, καθώς
και για εύκολο εντοπισμό από τον τεχνικό που εκτελεί τις υπηρεσίες μυοκτονίας.
Σε κλειστούς χώρους όλοι οι σταθμοί θα πρέπει να στερεωθούν, να
τοποθετηθούν επί του δαπέδου και να εφάπτονται στον τοίχο, ώστε να μην
υπάρχει κενό μεταξύ τοίχου και δολωματικού σταθμού.
Στο παραλιακό μέτωπο προτείνουμε αρχικά να γίνει αγορά και τοποθέτηση
100 περίπου δολωματικών σταθμών κατά μήκος της παραλίας από το ύψος του
Λυκείου Ελληνίδων έως και κάτω από το ξενοδοχείο Pearl. Θα τοποθετηθούν σε
χώρους κατά το δυνατόν απρόσιτους από ανθρώπους και θα ανήκουν στην
κυριότητα του Δήμου.
Οι σταθμοί θα αριθμηθούν, θα καταγραφούν σε σχέδια κάτοψης και θα
δολωθούν με δύο κηρώδη τεμάχια των 20γρ. έκαστο, με δυνατότητα
επαναδόλωσης.
Η αρχική τοποθέτηση στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, στα Δημοτικά κτίρια,
το Δημοτικό κήπο και το Νεκροταφείο πρέπει να γίνει τον Μάιο 2020, ενώ ο
πρώτος έλεγχος θα γίνει μετά από 15 ημέρες. Οι επόμενοι έλεγχοι θα
πραγματοποιούνται κάθε 40 ημέρες (συνολικά πέντε (5) εφαρμογές).
Σε κάθε επίσκεψη το συνεργείο θα κάνει έλεγχο, καθαρισμό, αντικατάσταση
του μυοκτόνου σκευάσματος και καταγραφή του ποσοστού κατανάλωσης αυτού
ανά θέση δόλωσης σε ειδικό έντυπο.
Τα δολώματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του
Κράτους και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων (για χρήση σε
ανθρώπινο περιβάλλον) για την Ελληνική αγορά και να κυκλοφορούν σε χώρες

της ΕΕ. Πρέπει δε να συνοδεύονται από τα δελτία ασφαλείας των προϊόντων της
παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα. Ακόμη, πρέπει να ακολουθείται
η ευρωπαϊκή οδηγία EU 93/43, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες μυοκτονίας
απαιτούν επιστημονική παρακολούθηση, καταγραφή και κωδικοποίηση.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην τοποθετούνται πουθενά
ελεύθερα δολώματα (πλην των φρεατίων) παρά μόνο με τη χρήση δολωματικού
σταθμού όπως περιγράφεται παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό δε θα υπάρχει
διασπορά του δολώματος στο περιβάλλον, θα προσελκύονται μόνο τα τρωκτικά και
θα προφυλάσσονται παιδιά, ενήλικες και ζώα από οποιαδήποτε τυχαία επαφή τους
με το φάρμακο.
Η σωστή χρήση των δολωμάτων διασφαλίζεται με την παρουσία ειδικού
επιστήμονα όπως προβλέπεται από το νόμο, την ευθύνη δε της παρουσίας του
εξειδικευμένου επιστήμονα έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος.
Μετά το τέλος της εργασίας οι δολωματικοί σταθμοί θα παραδοθούν στην
κυριότητα του Δήμου.

Απολύμανση
Για την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής
χρήσεως π.χ. τουαλέτες, κρίνεται απαραίτητη η χρήση απολυμαντικών
μικροβιοκτόνων σκευασμάτων.
Ενδείκνυνται η εφαρμογή αυτών με την χρήση της μεθόδου ψυχρής
εκνέφωσης ή μέσω ψεκασμού χαμηλής πίεσης ανάλογα με τον χώρο εφαρμογής.
Απαιτείται η ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου του προς απολύμανση χώρου
και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το συγκεκριμένο σκεύασμα.
Η απολύμανση θα πραγματοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή
απεντόμωσης - μυοκτονίας. Ειδικά για τα σχολεία θα γίνει πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς.
Με το πέρας της απολύμανσης θα προσκομίζεται βεβαίωση απολύμανσης στο
οποίο θα αναγράφεται ημερομηνία, χώρος εφαρμογής, μέθοδος εφαρμογής, είδος
σκευάσματος και δόση αυτού.
Το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον
Ε.Ο.Φ. με ευρύ φάσμα δράσης κατά ιών (ιός ηπατίτιδας, AIDS/HIV), βακτηρίων,
μυκήτων και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φέρει υπολειμματική δράση.
Υποχρεώσεις ανάδοχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος :
 Να κατέχει άδεια Απεντομώσεων - Μυοκτονιών από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια
των εργασιών.
 Να διαθέτει Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, 14001:2015 και ΕΛΟΤ
1801:2008/OHSAS 18001:2007 για τις υπηρεσίες που παρέχει.
 Να διαθέτει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.
 Να διαθέτει πιστοποιητικά ή συμβάσεις που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση
παρόμοιων εργασιών την τελευταία 5ετία. Όταν πρόκειται για νεοσύστατη
εταιρία να προσκομισθεί Πιστοποιητικό ανάλογης εμπειρίας κατά το χρόνο
λειτουργίας της.
 Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να παρευρίσκεται και να επιβλέπει
όλα τα στάδια κάθε εφαρμογής.
 Να έχει το απαιτούμενο σε αριθμό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να είναι
ειδικευμένο και πεπειραμένο, καθώς και τον κατάλληλο μηχανολογικό
εξοπλισμό για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
 Συγχρόνως τα συνεργεία θα επιβλέπονται καθ΄ όλη την διάρκεια των
εργασιών και σε όλα τα στάδια κάθε εφαρμογής από τον υπεύθυνο
επιστήμονα και θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της
υπηρεσίας σε θέματα τρόπου, τόπου και χρόνου εφαρμογής.
 Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε παρέμβασης ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος να διασφαλίσει την ασφάλεια του προσωπικού, του
περιβάλλοντος και των περιοίκων. Θα τοποθετούνται προειδοποιητικές
σημάνσεις τουλάχιστον μία μέρα νωρίτερα του επικείμενου ψεκασμού,
καθώς και σημάνσεις που να δηλώνουν ότι διενεργήθηκε ψεκασμός, με
χρόνο διατήρησης τουλάχιστον 24 ώρες μετά από αυτόν.
 Το συνεργείο ψεκασμών καθ΄ όλο το διάστημα της εργασίας θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, καθώς και
κιβώτιο πρώτων βοηθειών που θα περιλαμβάνει τα αντίδοτα για τα
χρησιμοποιούμενα σκευάσματα.
 Ο ανάδοχος καθίσταται ο μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για τυχόν
ατυχήματα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που
χρησιμοποιείται στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης
στα μέσα ψεκασμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και κατά τη
διαδρομή προς αυτήν. Γενικά θα πρέπει να τηρούνται οι κείμενες
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί πρόληψης εργατικών
ατυχημάτων, περί χρήσης φυτοφαρμάκων και όλοι εν γένει οι ισχύοντες
κανονισμοί.

Οποιαδήποτε χωρίς την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, μεταβολή
στον υπεύθυνο επιστήμονα, καθώς και οποιαδήποτε παράβαση σχετική
με:
o
Την χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων σκευασμάτων.
o
Τα μέτρα προστασίας του προσωπικού που κάνει τις εργασίες και
o
Τα μέτρα προστασίας ανθρώπων και ζώων στους χώρους που
γίνεται η επέμβαση ή λόγω προσέγγισης σ΄ αυτούς και μπορούν να
τους εκθέσουν σε κίνδυνο,
συνεπάγεται την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και
υπό την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου &
Αστικού Περιβάλλοντος), η οποία μπορεί να αναμορφώσει το πρόγραμμα
εργασιών ή να περικόψει εργασίες αν κριθούν μη απαραίτητες.
 Σε περίπτωση έντονων προβλημάτων και προσβολών σε οποιοδήποτε
δημόσιο χώρο του Δήμου, οι επεμβάσεις του αναδόχου θα είναι άμεσες
και δίχως άλλη οικονομική απαίτηση εκ μέρους του.
 Θα πρέπει να υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ημερήσιο πρόγραμμα
εργασιών, όπου πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά το είδος και οι θέσεις
των εκάστοτε εργασιών.
 Απαιτείται η σύνταξη έκθεσης υγειονομικής πορείας ανά χώρο εφαρμογής
καθώς και σύνταξη πινάκων χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων δραστικών
ουσιών και δόσεων κατά χώρο εφαρμογής.
 Μετά το τέλος των εργασιών θα εκδίδεται έγκυρο Πιστοποιητικό
Μυοκτονίας Απεντόμωσης των εγκαταστάσεων που θα βεβαιώνει την κάθε
εργασία ανά εφαρμογή, τις δραστικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν
καθώς και τα αντίδοτά τους.
 Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, οι χώροι θα παραδίδονται
καθαροί με ευθύνη του αναδόχου.
 Όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου, βαρύνουν
τον ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που μπορεί
να προξενηθεί κατά την εκτέλεση των ψεκασμών.
 Κατά τη διάρκεια της εργασίας Απεντόμωσης - Μυοκτονίας πρέπει να
τηρείται φάκελος ο οποίος να περιέχει:
1. Αντίγραφο της Άδειας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους
2. Αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO 9001:2015, 14001:2015 και
ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 για τις υπηρεσίες που
παρέχει.
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
4. Πιστοποιητικά ή συμβάσεις που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση
παρόμοιων εργασιών την τελευταία 5ετία. Όταν πρόκειται για
νεοσύστατη εταιρία, Πιστοποιητικό ανάλογης εμπειρίας κατά το
χρόνο λειτουργίας της.



5. Θεωρημένο αντίγραφο Πτυχίου του Υπεύθυνου Επιστήμονα
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75),
στην οποία να δηλώνεται ότι: α) ο υπεύθυνος επιστήμονας θα
παρακολουθεί τις εργασίες, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης
και τη χρησιμοποίηση του, τη λήψη μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται
μέχρι και την επαναχρησιμοποίηση του χώρου που έγινε η καταπολέμηση,
β) παρέχεται εγγύηση ότι η εφαρμογή των σκευασμάτων δεν προκαλεί
φθορά ή ζημιά σε μηχανήματα, εγκαταστάσεις και σε ανθρώπους, γ) σε
περίπτωση που αποδεδειγμένα προκληθεί σωματική ή υλική βλάβη από
την εφαρμογή, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την
αποκατάσταση και την κάλυψη των ζημιών (κατατίθεται μαζί με την
προσφορά)
7. Χρονοδιάγραμμα εργασιών κατά περίπτωση

8.

Αντίγραφα της κάτοψης των χώρων με καταγεγραμμένους και
αριθμημένους όλους τους δολωματικούς σταθμούς
9. Τα πλήρη στοιχεία των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν (άδεια
εγκρίσεως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
φυλλάδια των σκευασμάτων, Μaterial Safety Data Sheets)
10. Tα βεβαιωτικά εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου για κάθε επίσκεψη
11. Έκθεση πορείας προγράμματος
Τα δικαιολογητικά 1- 4 κατατίθενται σε φάκελο συμμετοχής μαζί με την
οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου, επί ποινή αποκλεισμού. Οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μαζί με το φάκελο συμμετοχής να προσκομίσουν
δείγμα του δολωματικού σταθμού που προτείνουν, προσπέκτους κλπ, προκειμένου
να εκτιμηθεί απ΄την αρμόδια επιτροπή.
Τόπος και χρόνος απασχόλησης
Ως τόποι απασχόλησης ορίζονται οι προαναφερόμενες περιοχές επέμβασης.
Ο χρόνος απασχόλησης, θα είναι ανάλογος του προβλεπομένου αντικειμένου,
χωρίς απαραίτητα να συνδέεται με το ωράριο εργασίας των Υπηρεσιών του Δήμου
και κατόπιν υπόδειξης της Επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, θα είναι σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο. Η εφαρμογή στους χώρους
εργασίας θα γίνεται μετά το πέρας των εργασιών, στα σχολεία σε ώρες εκτός
λειτουργίας τους και στο εμπορικό κέντρο πριν την έναρξη λειτουργίας των
καταστημάτων, για αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων.
Τονίζεται η απαιτούμενη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης από τον ανάδοχο
(μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες), σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών ή ύστερα
από κλήσεις ή αιτήσεις δημοτών, κατόπιν εντολής της επιβλέπουσας Υπηρεσίας,
χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο Ρεθύμνης.
Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής εφαρμογής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην
επανάληψη της μυοκτονίας ή/και απεντόμωσης, σε ημερομηνίες που θα ορίσει εκ
νέου η Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί συστηματικά την εκτέλεση των
εργασιών από υπαιτιότητά του, ή δεν εκτελεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
εισήγηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Κόστος εργασιών
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 8.660,80 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηματοδοτηθεί από τον Κ.Α.
35.6117.001 Οικονομικού έτους 2020 με περιγραφή: Απεντόμωση – Μυοκτονία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τα ανάλογα σκευάσματα και τους
δολωματικούς σταθμούς, η εργασία διάλυσης και ψεκασμού, η εργασία
κατασκευής και τοποθέτησης των δολωματικών παγίδων καθώς και οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Το CPV της εργασίας είναι: 90922000-9, με περιγραφή «Υπηρεσίες
απολύμανσης και εξολόθρευσης»..

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΥ Β

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, MSC
ΒΑΘΜΟΥ Α

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της εργασίας
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους ειδικούς όρους βάση
των οποίων, σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, θα γίνει η
εργασία Απεντόμωσης Μυοκτονίας στο Δήμο Ρεθύμνης.
Οι επεμβάσεις θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό
με άρτια γνώση της τέχνης και τη τεχνικής και ανάλογη εμπειρία. Λόγω της φύσης
της εργασίας απαιτείται η στελέχωση και συνεχής παρουσία υπευθύνου
επιβλέποντα, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών.
Οι επεμβάσεις θα γίνονται σύμφωνα με την καθοδήγηση της επιβλέπουσας
υπηρεσίας (Τμήμα Πρασίνου & Αστικού Περιβάλλοντος) του Δήμου. Θα κατατίθεται
εγκαίρως στην υπηρεσία εβδομαδιαίος προγραμματισμός των επεμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Η απόφαση Δημάρχου για την απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας
β) Η Τεχνική Περιγραφή
γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμός
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό οικον. Έτους 2020
του Δήμου (ΚΑ: 35.6117.001) με το ποσό των 8.660,80 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%.
Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός και η διάθεση και κατανομή του
συνολικού ποσού στις επιμέρους εργασίες θα γίνει βάσει των πραγματικών
αναγκών της υπηρεσίας και μόνο μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού ποσού
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Φάκελος Συμμετοχής – Οικονομική Προσφορά
Η προσφορά θα αφορά το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας των εργασιών.
Η προσφορά θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο όπου θα περιλαμβάνει
συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού. Ο φάκελος προσφοράς θα αναγράφει στο εξωτερικό μέρος
του «Προς Δήμο Ρεθύμνης» και «Προσφορά για τη Απεντόμωση – Μυοκτονία στο
Δήμο Ρεθύμνης».
Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή
αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της
προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου.
Η έννοια της προσφοράς του αναδόχου είναι και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε
υπόψη τις γενικές και ειδικές συνθήκες των εργασιών, δηλαδή τη θέση και την
κατάσταση των χώρων επέμβασης, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη
διάθεση, μεταφορά και αποθήκευση των υλικών, την ευχέρεια εξεύρεσης του
κατάλληλου προσωπικού, οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και
νερού, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, γενικές ή ειδικές
συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά οποιονδήποτε τρόπο
μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με τη σύμβαση. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι
απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο, ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος
για την περαίωση της παρούσας εργασίας.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ήτοι αυτός που στο σύνολο των
ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Μαζί με την Οικονομική Προσφορά θα κατατεθεί και Φάκελος Συμμετοχής, ο
οποίος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:
1. Αντίγραφο της Άδειας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

2. Αντίγραφα των πιστοποιητικών ISO 9001:2015, 14001:2015 και
ΕΛΟΤ 1801:2008-OHSAS 18001:2007 για τις υπηρεσίες που
παρέχει.
3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.
4. Πιστοποιητικά ή συμβάσεις που θα βεβαιώνουν την εκτέλεση παρόμοιων
εργασιών την τελευταία 5ετία. Όταν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία,
Πιστοποιητικό ανάλογης εμπειρίας κατά το χρόνο λειτουργίας της.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει
προς υπογραφή της σύμβασης σε ορισμένο τόπο και χρόνο.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Πλημμελής εκτέλεση εργασιών - Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου
Εφ’ όσον οι παρούσες εργασίες δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης ή εκτελούνται με ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να τις προσαρμόσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ο
ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη
σύμβαση, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί
προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των
δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν
ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη
εκτέλεση της εργασίας.
Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, ως την ολοκλήρωση της παραλαβής της εργασίας. Εάν ο
ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Παραλαβή
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ενεργείται βάσει των κείμενων
διατάξεων και των συμβατικών στοιχείων της μελέτης από την αρμόδια επιτροπή
παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την εκτέλεσή τους διαπιστωθεί απόκλιση από
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής ή η αρμόδια
επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να προτείνει ή την τέλεια ή μερική απόρριψη αυτών
ή την αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί
προς τις προτάσεις εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ρεθύμνης δικαιούται
να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου
και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Τρόπος πληρωμής – Περιεχόμενο τιμών του τιμολογίου
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά το τέλος της εκτέλεσης
των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του τιμολογίου.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο
φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της
διαδικασίας, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το Δήμο. Η αμοιβή δεν υπόκειται
σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και
αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Οι τιμές του τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση. Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών και ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή της παρούσας μελέτης. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση είναι δυνατόν

να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε για τις ποσότητες και τις αποστάσεις
μεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, ούτε για τις απαιτήσεις του εργατικού
προσωπικού, ούτε για τις τιμές ημερομισθίων και υλικών.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασίας της
επιβλέπουσας υπηρεσίας και να τηρεί με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της μελέτης.
2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την εργασία όλο το απαιτούμενο
προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους εργαλεία και
οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις
απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας, όπως είναι οι δαπάνες
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των
υλικών και της μεταφοράς, φύλαξης, φθοράς τους κλπ, οι δαπάνες λειτουργίας,
συντήρησης, απόσβεσης, μισθωμάτων μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι,
τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις και γενικά κάθε είδους
δαπάνη του προσωπικού, των μηχανημάτων και οχημάτων απαραίτητη για την
καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας.
3. Πριν την έναρξη εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει
για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας και ενημέρωσης που είναι απαραίτητη
σύμφωνα με τους νόμους. Ο ανάδοχος είναι ουσιαστικά και αποκλειστικός
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των
εργασιών.
4. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του για την τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών, λαμβάνει
μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
για την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς και για τη λήψη μέτρων προστασίας
του περιβάλλοντος. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της
υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας νομοθεσίας. Έχει πλήρη και ακέραιη την
ευθύνη ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον
ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους, συνέπειας ενεργειών που έχουν άμεσα ή έμμεση
σχέση με την εκτέλεση της εργασίας και οφειλόμενο στη μη λήψη των
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
5. Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας
από κινδύνους και δυσμενή καιρικά φαινόμενα, με ευθύνη του αναδόχου.
6. Ο ανάδοχος δε δικαιούται ουδεμία αποζημίωση από την αναθέτουσα αρχή
για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί κατά την εκτέλεση της εργασίας, για
οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία αυτού ή
προς τρίτους οφειλόμενη είτε σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή
του προσωπικού του.
7. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση
οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημοσίου τομέα που είναι
δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες του, να προστατεύει τις υπάρχουσες
κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και
χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση
αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Δικαιώματα της επιβλέπουσας Υπηρεσίας
1. Η παρακολούθηση των εργασιών (ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος) θα
γίνεται από αρμόδιο Υπάλληλο, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι οι εργασίες έγιναν με
τους όρους της σύμβασης και τις προδιαγραφές της μελέτης.
2. Οποιαδήποτε χημική ουσία χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο θα εγκρίνεται
υποχρεωτικά από την επιβλέπουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται παρουσία του επιβλέποντος της
εργασίας, ο οποίος θα ελέγχει τη συσκευασία του σκευάσματος, την ημερομηνία
λήξης, τον τρόπο παρασκευής του διαλύματος, τον τρόπο εφαρμογής κλπ. Κατά
την κρίση της Υπηρεσίας θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος όσες φορές
απαιτηθεί και εργαστηριακές αναλύσεις με έξοδα του αναδόχου.
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Ρέθυμνο / /2020
ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ημερομηνία:

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

(5)

Ημερομηνία :

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

