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ΠΡΟΣ
Τους ενδιαφερόµενους

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία: «Απεντόµωση – Μυοκτονία»
Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία,
µέχρι την 24η – 4 - 2017
Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτεται Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
Με την υποβολή της προσφοράς προσκοµίζονται στην Υπηρεσία από τους
ενδιαφερόµενους φορείς:
Α. ΦΕΚ σύστασης αν πρόκειται για εταιρία
Β. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου
Γ. Φορολογική ενηµερότητα
∆. Ασφαλιστική Ενηµερότητα
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από 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 ∆ηµοσίου 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)
Η Προϊσταµένη
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΚΛΑ∆ΟΥ ΠΕ1 ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κ.Α. : 35.6117.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
10.000,00 € ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ρέθυµνο 10-03-2017

ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική έκθεση προϋπολογισµού δαπάνης 10.000,00 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%), αφορά το πρόγραµµα εργασιών µε
απ΄ ευθείας ανάθεση για την Απεντόµωση – Μυοκτονία στο ∆ήµο
Ρεθύµνης, για την αντιµετώπιση βαδιστικών εντόµων και τρωκτικών, 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, ∆ηµητρακάκη και Ηγ. Γαβριήλ.
3) Το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ρεθύµνου, το ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Ενότητας Αρκαδίου στο Άδελε, Ενότητας Νικηφόρου Φωκά στον
Αθάνατο και Ενότητας Λαππαίων στην Επισκοπή.
4) Ο χώρος που στεγάζεται η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στο κτίριο
«∆ελφίνι»
5) Ο χώρος που στεγάζεται η ∆/νση Καθαριότητας & Πρασίνου στη
θέση «Παπούρα»
6) Ο χώρος που στεγάζεται το Γραφείο Τουρισµού στην οδό Ελ.
Βενιζέλου 20
7) Ο χώρος που στεγάζεται η ΚΕ∆ΗΡ
8) Ο χώρος που στεγάζονται τα ΚΕΠ του ∆ήµου
9) Ο χώρος που στεγάζονται τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου
10)
Ο χώρος που στεγάζεται η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και οι
αποθήκες της
11)
Ο χώρος που στεγάζεται το Κέντρο Νέων του ∆ήµου
12)
Ο ∆ηµοτικός Κήπος, οι πλατείες και οι παιδικές χαρές
13)
Ο χώρος του Νεκροταφείου στα Τρία Μοναστήρια
14)
Ο χώρος των Σχολικών συγκροτηµάτων και Παιδικών
Σταθµών του ∆ήµου Ρεθύµνης,
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καθ΄ υπόδειξη της ∆/νσης Καθαριότητας του ∆ήµου
Πιο αναλυτικά, στα φρεάτια όµβριων υδάτων και φρεάτια κεντρικής
αποχέτευσης θα γίνει ψεκασµός µε εντοµοκτόνο φάρµακο και τοποθέτηση
τρωτικτοκτόνων δολωµάτων. Θα γίνουν έξι (6) εφαρµογές (Απρίλιο - Μάιο
-Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο - Σεπτέµβριο). Οι τοποθετήσεις
τρωκτικοκτόνων δολωµάτων στα φρεάτια θα γίνει τον Απρίλιο.
Στα ∆ηµοτικά κτίρια θα γίνει απεντόµωση και µυοκτονία µε έξι (6)
εφαρµογές τους ίδιους µήνες, καθώς και τοποθέτηση δολωµατικών
σταθµών τον Μάιο, αναλόγως της έκτασης και των αναγκών. Επίσης θα
γίνει απολύµανση των τουαλετών σε 2 εφαρµογές (η πρώτη τον Απρίλιο
και η δεύτερη το Σεπτέµβριο).
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).
Στα σχολικά συγκροτήµατα θα γίνει µία εφαρµογή απεντόµωσης µυοκτονίας και µία απολύµανσης το Σεπτέµβριο, πριν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς.
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.
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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. 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 των υπόγειων χώρων και σ’ όλο το
χώρο του νεκροταφείου.
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.
∆ολωµατικοί 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. Επίσης, θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση κατά ISO
9001: 2000 από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οι ενδιαφερόµενοι
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υποχρεούνται µαζί µε το φάκελο συµµετοχής να προσκοµίσουν δείγµα του
δολωµατικού σταθµού που προτείνουν, το πιστοποιητικό κατά ISO
9001:2000, 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 ∆ήµου.
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 ∆ηµοτικά
κτίρια και το Νεκροταφείο πρέπει να γίνει τον Μάιο 2015, 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 τοποθέτηση, η δόλωση και η παρακολούθηση πρέπει να γίνει από
εταιρεία που έχει «άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών» από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και να διαθέτει ISO.
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 ∆ήµου.
,
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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.
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 ISO 9001:2000.
• 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.
Απαιτείται η µη παρουσία άλλων ανθρώπων (πλην των ψεκαστών)
και ζώων, από την έναρξη των ψεκασµών έως ότου στεγνώσουν τα
ψεκασθέντα µέρη των πεύκων.
• Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
τυχόν ατυχήµατα που µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

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 ∆ήµου, 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. Αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2000 µε αντικείµενο
Απεντόµωση - Απολύµανση – Μυοκτονία
3. Θεωρηµένο αντίγραφο Πτυχίου του Υπεύθυνου Επιστήµονα
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4. 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)
5. Την οικονοµική προσφορά
6. Χρονοδιάγραµµα εργασιών κατά περίπτωση
7. Αντίγραφα της κάτοψης των χώρων µε καταγεγραµµένους
και αριθµηµένους όλους τους δολωµατικούς σταθµούς
8. Τα
πλήρη
στοιχεία
των
σκευασµάτων
που
θα
χρησιµοποιηθούν (άδεια εγκρίσεως από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, φυλλάδια των
σκευασµάτων, Μaterial Safety Data Sheets)
9. Tα βεβαιωτικά εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου για κάθε
επίσκεψη
10.Πιστοποιητικά απεντόµωσης - µυοκτονίας - απολύµανσης
11.Έκθεση πορείας προγράµµατος
Τα δικαιολογητικά 1-4 κατατίθενται σε φάκελο συµµετοχής µαζί
µε την οικονοµική προσφορά του ενδιαφερόµενου.
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 ∆ήµου 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 ∆ήµο 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 ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Κόστος εργασιών
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Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από τον
Κ.Α. 35.6117.001 Οικονοµικού έτους 2017 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

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

1

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
8.064,52

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
8.064,52

1.935,48
10.000,00

1.935,48
10.000,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
∆/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ρέθυµνο
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Η ΑΝ. ∆/ΝΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
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ΑΔΑ: 62ΚΘΩ1Ψ-ΦΥ9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΑΔΑ: 62ΚΘΩ1Ψ-ΦΥ9

