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1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει απολύμανση, μυοκτονία, απεντομώσεις των σχολικών μονάδων
καθώς και των δημοσίων αποχωρητηρίων.
Με τον όρο απολυμάνσεις περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο παθογόνων
μικροοργανισμών όπως βακτήρια, μύκητες, ιοί και πρωτόζωα, τα σχολεία έχουν μικρή ανοχή σε παθογόνα
μικρόβια. Οι απολυμάνσεις των χώρων προϋποθέτουν σε πρώτο στάδιο τον καθαρισμό και την εξυγίανση τους.
Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με απομάκρυνση των ρύπων με διάφορα μέσα, μηχανικά ή με χρήση
απορρυπαντικών και νερού.
Με τον όρο απεντομώσεις περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση ερπόντων
εντόμων όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια, σκορπιούς, σαρανταποδαρούσες κ.α.
Με τον όρο μυοκτονίες περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες για την καταπολέμηση των αρουραίων
και ποντικών, αντικατάσταση των δολωμάτων σε όλους τους δολωματικούς σταθμούς που θα τοποθετηθούν
σε χώρους όπως γραφεία, αποθήκες, λεβητοστάσια κ.α.
Συγκεκριμένα, θα γίνει απολύμανση (μικροβιοκτονία) και εντομοκτονία όλων των χώρων των σχολικών κτιρίων
(αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, διάδρομοι, αποθήκες, υπόγεια κ.λ.π) και των δημόσιων αποχωρητηρίων.
Επίσης θα γίνει μυοκτονία σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστούν τρωκτικά όπως χώρους
εστίασης και αποθήκευσης τροφίμων.
Όλα τα χημικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει απαραιτήτως να έχουν έγκριση από το Υπουργείο
Υγείας ή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Προ των ψεκασμών ο ανάδοχος θα ενημερώνει τον κάθε σχολικό Διευθυντή και γενικά τον υπεύθυνο του
κτιρίου για τον προγραμματισμό της επίσκεψης και οι ψεκασμοί των σχολικών κτιρίων θα γίνουν τμηματικά
ημέρες και ώρες που τα σχολειά θα είναι κλειστά. Ειδικά για τα σχολικά κτίρια μετά τις εφαρμογές θα πρέπει
να μεσολαβεί τουλάχιστον μια μέρα πριν την επαναλειτουργία του σχολείου. Σε κάθε εφαρμογή
καταπολέμησης ο υπεύθυνος επιστήμονας παρίσταται και παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από
την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας
που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η
καταπολέμηση.
Με το πέρας της εφαρμογής ο ανάδοχος ενημερώνει τον υπεύθυνο του κτιρίου ο οποίος υπογράφει σχετικό
έντυπο στο οποίο δηλώνει εάν εκτελέσθηκε η εφαρμογή.
Ο ανάδοχος σε ορισμένα σχολικά κτίρια θα πραγματοποιήσει και δεύτερη εφαρμογή απολύμανσης
απεντόμωσης κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντα. Στο σύνολο τους ο αριθμός των επαναληπτικών εφαρμογών
απολύμανσης απεντόμωσης δεν θα ξεπερνά τις 10. Επίσης θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 15 εφαρμογές
μυοκτονίας σε κτίρια όπου παρουσιαστεί ανάγκη κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντα.
Θήρα, 05/04/2019
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντίνος Δαρζέντας
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2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλήρης εργασία μικροβιακής απολύμανσης, μυοκτονίας, εντομοκτονίας στα σχολικά κτίρια και τα δημόσια
αποχωρητήρια δηλαδή:
1. Αγορά και χρήση χημικών σκευασμάτων, εγκεκριμένων από τα Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την παραπάνω χρήση, οποιασδήποτε αναγκαίας ποσότητας.
2. Εργασία ανειδίκευτων εργατών, οδηγών και επιστημονικού προσωπικού μετά της δαπάνης των
ασφαλίστρων.
Συνολική δαπάνη των ως άνω πλήρως περιγραφόμενων στην τεχνική περιγραφή εργασιών πλήρως
περαιωμένων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανωτέρων εξόδων και την αξία του Φ.Π.Α δέκα χιλιάδες ευρώ
(10.000€) αριθμητικώς & ολογράφως.
Θήρα, 05/04/2019
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
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3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο:Αντικείμενο συγγραφής
Αντικείμενο της εργασία είναι:
Οι εργασίες απολυμάνσεις και μυοκτονίας των σχολικών μονάδων και των δημόσιων αποχωρητηρίων του
Δήμου Θήρας.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6279.002 με τίτλο απολυμάνσεις-μυοκτονίες.
Η εργασία απεντόμωσης η οποία περιλαμβάνει.
Ψεκασμό όλων των χώρων της κάθε σχολικής μονάδας, όπως γραφεία, αίθουσες, διάδρομοι, κοινόχρηστες
τουαλέτες, λεβητοστάσια κ.α για την καταπολέμηση ερπόντων εντόμων όπως κατσαρίδες, μυρμήγκια, κ.α. Για
την απεντόμωση θα χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο σκεύασμα εγκεκριμένο, και η εφαρμογή του ακολουθεί τους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και την Εθνική Νομοθεσία (Π.Δ 205/2001).
Η εργασία μυοκτονίας η οποία περιλαμβάνει: τοποθέτηση αλλά και αντικατάσταση των δολωμάτων σε
δολωματικούς σταθμούς που υπάρχουν σε χώρους όπως αποθήκες, λεβητοστάσια με μυοκτόνο σκεύασμα η
δράση του οποίου διαρκεί έξι με οκτώ μήνες και καταπολεμά αρουραίους και ποντικούς. Οι εργασίες της
μυοκτονίας θα εφαρμόζονται όταν απαιτείται και στις σχολικές μονάδες.
Η εργασία μικροβιοκτονίας - απολύμανσης η οποία περιλαμβάνει: ψεκασμό στις κοινόχρηστες τουαλέτες του
κάθε κτιρίου για την καταπολέμηση διάφορων μικροβίων όπως μηνιγγίτιδα, ηπατίτιδα κ.α. Για την
μικροβιοκτονία- απολύμανση θα χρησιμοποιηθεί σκεύασμα και η εφαρμογή του θα ακολουθεί τους
Ευρωπαϊκούς Κανόνες (Οδηγία 98/8ΕΚ)και την Εθνική Νομοθεσία( Π.Δ 205/2001).
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει με τις διατάξεις:
 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
Ν. 3536/2007 και το εδάφιο 2 της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του Ν. 3731/2008.
 του άρθρου 118 του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016).
 της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Υ1/ΓΠ οικ.117443/11-12-2012
Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία ισχύος είναι:
 Τεχνική Έκθεση.
 Τεχνικές Προδιαγραφές.
 Συγγραφή υποχρεώσεων.
 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
 Παράρτημα
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Άρθρο 4ο Χρόνος εκτέλεσης εργασίας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31/12/2019 .
Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου.
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την καλή και
σωστή εκτέλεση της εργασίας. Υποχρεούται να απασχολεί με πλήρες ωράριο ως υπεύθυνο επιστήμονα
εξειδικευμένο και έμπειρο άτομο με πτυχίο: Γεωπόνου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου ή Ιατρού
ή Φαρμακοποιού της ημεδαπής ή πτυχίο του τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή του τμήματος Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι ή του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Α.Τ.Ε.Ι της ημεδαπής (με κατοχή άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος από τη Διεύθυνση Δημ. Υγείας) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα κατέχει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικά για τα σχολικά κτίρια μετά τις εφαρμογές
θα πρέπει να μεσολαβεί τουλάχιστον μια μέρα πριν την επαναλειτουργία του σχολείου. Σε κάθε εφαρμογή
καταπολέμησης ο υπεύθυνος επιστήμονας παρίσταται και παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας, από
την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του, καθώς και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας
που επιβάλλονται μέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση ο χώρος στον οποίο έγινε η
καταπολέμηση. Με το πέρας της εφαρμογής ο ανάδοχος ενημερώνει τον υπεύθυνο του κτιρίου ο οποίος
υπογράφει σχετικό έντυπο στο οποίο δηλώνει εάν εκτελέσθηκε η εφαρμογή. Σε κάθε εφαρμογή
καταπολέμησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους (βιοκτόνα) κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 205/2001 και
λαμβάνονται όσα ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να
εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Τα
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν τις εγκρίσεις από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και θα
συνοδεύονται από δελτία ασφαλείας. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή πρόγραμμα
εφαρμογής ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των εργασιών. Όσον αφορά στην μυοκτονία μετά την εφαρμογή
θα προσκομίζει σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου τοποθέτησης των δολωματικών σταθμών. Θα παρέχει
επίσης Πιστοποιητικό Εκτέλεσης Εργασιών για κάθε νόμιμη χρήση υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο
επιστήμονα ο οποίος θα πρέπει να επιβλέπει το σύνολο του έργου, και θα είναι παρών κατά την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει τακτικώς στο προσωπικό του , το συνδεόμενο με αυτόν με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τις αποδοχές του, κατά τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να καταβάλλει . εγκαίρως τις για την εκτέλεση της εργασίας κατά την σύμβαση
δαπάνες, για τις ασφαλιστικές εισφορές, για την αξία των υλικών.
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του εντολέα.
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την
υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία.
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος ανωτέρα βία
εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
Άρθρο 8ο :Αναθεώρηση τιμών.
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αίτια, αλλά παραμένουν σταθερές και
αμετάβλητες.
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής.
Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου ορίζεται ως εξής:
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Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά μια φορά με το πέρας τουλάχιστον του 50% των εφαρμογών και μια με το πέρας
του 100% των εφαρμογών. Στο ποσό της πληρωμής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι
και βάρη. Η πληρωμή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οπουδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει
καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης αυτή θα αφαιρείται από
το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικό πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο.
Άρθρο 10ο : Φόροι , τέλη, κρατήσεις.
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους , τέλη και
εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Άρθρο 11ο : Επίλυση διαφορών.
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα νε τις ισχύουσες
διατάξεις
Θήρα, 05/04/2019
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντίνος Δαρζέντας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
: Τ.Κ:84 700 Θήρα
 : Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία
 22860 25847
 22860 25847

Θήρα, 05/04/2019

4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

FENDONA 6SC 5lt

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
850,00

2

ICON 2,5CS 500ml

4

80,00

320,00

3

DALCO 100 1lt

18

15,00

270,00

4

KLERAT WAX BLOCKS 5kg

2

110,00

220,00

5

NOTRAC WAX BLOCKS 5kg

2

120,00

240,00

6

ΔΟΛ. ΣΤΑΘΜΟΙ PROTECTA

132

10,00

1.320,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
850,00

3.220,00

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

42

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)
140,00

2

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

15

60,00
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
5.880,00
900,00
6.780,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ
Θήρα, 05/04/2019
Η Συντάξασα

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

Ευαγγελία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντίνος Δαρζέντας

19REQ004744525 2019-04-05
5.Παράρτημα σχολικών μονάδων που θα γίνουν
Απολυμάνσεις και Μυοκτονίες.
Νηπιαγωγεία Δήμου Θήρας
1.Φηρών
2.Οίας
3.Ημεροβιγλίου
4.Βουρβούλου
5.Καρτεράδου
6.Μεσσαριας
7.Βοθωνα
8.Εξω γωνίας
9.Επισκοπή γωνίας
10.Πύργου
11.Μεγαλοχωρίου
12.Ακρωτηρίου
13.Εμπορείου
14.Περίσσας
15.Θηρασίας
Δημοτικά Δήμου Θήρας
1.Φηρών
2.Πύργου
3.Οίας
4.Μεσσαρίας
5.Βόθωνα
6.Καρτεράδου
7.Επισκοπή γωνία
8.Ακρωτηρίου
9.Μεγαλοχωρίου
10.Εμπορείου
11.Θηρασίας
Γυμνάσια Δήμου Θήρας
1.Εμπορείου
2.Φηρών
3.Μεσσαριάς
4.Θηρασιάς
Λύκεια Δήμου Θήρας
1.Φηρών
2.Πύργου ΕΠΑΛ
6.Παράρτημα WC που θα γίνουν απολυμάνσεις και μυοκτονίες
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Περιοχή WC
Οία
Φηροστεφάνι
Φηρά
Ημεροβίγλι
Πύργος
Εμπορείο
Σύνολο

Αριθμός WC
3
1
3
1
1
2
11

