ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: 38/2022

ΜEΛΕΣΘ
ΕΡΓΑΙΑ: ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΕΝΣΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ.

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α.) : 20.000,00 €
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Ρ.Α 24 %): 24.800,00 €

Κ.Α. 20. 6279.0004
CPV : 90922000-6 Υπθρεςίεσ καταπολζμθςθσ επιβλαβϊν εντόμων
90921000-9 Υπθρεςίεσ απολφμανςθσ και εξολόκευςθσ
ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ
1) ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΘΣ
4) ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
5) ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: 38/2022

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΕΝΣΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.
: 20.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%) : 24.800,00 €

ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Με τθν παροφςα εργαςία προβλζπονται εργαςίεσ καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν που εμφανίηουν
πλθκυςμιακι ζξαρςθ, ςε κτίρια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου Μυτιλινθσ .
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει :
-Άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ εγκεκριμζνθ από το Υπουργείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
- Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ISO για παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου παραςίτων.
-Ριςτοποίθςθ για το ακολουκοφμενο ςφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο ISO 14001.
-Ζναν (1) τουλάχιςτον υπεφκυνο επιςτιμονα (γεωπόνο, χθμικό κ.λ.π.) με εμπειρία ςτο αντικείμενο, με
πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ και ζμπειρο προςωπικό εξειδικευμζνο ςτθν καταπολζμθςθ
παραςίτων.
Θ πιςτοποίθςθ τθσ μόνιμθσ ςυνεργαςίασ των εν λόγω επιςτθμόνων να αποδεικνφεται από τθ ςχετικι άδεια
καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν τθσ εταιρείασ, από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
Επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των παραπάνω κα πρζπει να κατατεκοφν από τον ανάδοχο ςτθν υπθρεςία
και κα ςυνοδεφουν τθν ςφμβαςθ.
Α)Κατά τθν μυοκτονία κα χρθςιμοποιοφνται ζτοιμα προσ χριςθ αντιπθκτικά ςκευάςματα ςε μορφι
δολωμάτων κζρινων κφβων με τρφπα, λόγω τθσ ανκεκτικότθτάσ τουσ ςτο υγρό περιβάλλον. Τα αντιπθκτικά
τρωκτικοκτόνα ζχουν βραδεία ακροιςτικι δράςθ με αποτζλεςμα να μθ δθμιουργείται διςτακτικότθτα, να
μθν είναι αναγκαία θ προδόλωςθ, να υπάρχει επάρκεια χρόνου για παροχι αντιδότου (βιταμίνθ Κ1) και
τζλοσ να υπάρχει μικρότεροσ κίνδυνοσ για ηϊα μθ ςτόχου. Επίςθσ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ δυνατότθτα
κάκε ςκευάςματοσ να εφαρμοςτεί με τον ευκολότερο και αποτελεςματικότερο τρόπο ςτουσ διάφορουσ
χϊρουσ.
Β)Κατά τθν απεντόμωςθ κα γίνεται καταπολζμθςθ μυγϊν, κουνουπιϊν, κατςαριδϊν, μυρμθγκιϊν, αραχνϊν
και λοιπϊν εντόμων υγειονομικισ ςθμαςίασ, είτε με ψεκαςμό με κατάλλθλο εντομοκτόνο ςκεφαςμα ανά
περίπτωςθ, είτε με βιολογικό ςκεφαςμα, είτε με κατςαριδοκτόνο gel.
Κατόπιν εντολισ τθσ υπθρεςίασ μπορεί να προθγθκεί δίκτυο παρακολοφκθςθσ ερπόντων εντόμων, ςε
κρίςιμεσ κζςεισ εςωτερικά των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. Το δίκτυο κα καλφπτει το ςφνολο των δομθμζνων
χϊρων υπογείων, ιςογείων και κα αποτελείται από ατοξικζσ παγίδεσ ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων, οι
οποίεσ κα περιζχουν ςτο εςωτερικό τουσ τροφικό προςελκυςτικό και κολλϊδθ επιφάνεια.

· Με τθν ανάλθψθ του ζργου κα γίνει κακολικι και εντατικι εφαρμογι κατςαριδοκτόνου gel ςε όλουσ τουσ
προςβεβλθμζνουσ χϊρουσ.
· Ψεκαςμοί εντομοκτονίασ κα γίνονται ςτα φρεάτια, ςτουσ υπόγειουσ, ιςόγειουσ χϊρουσ, εφόςον δεν
υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ κατςαριδοκτόνου gel.
· Τόςο θ εφαρμογι gel όςο και οι ψεκαςμοί κα επαναλαμβάνονται ςε χρόνο και χϊρο, με ςκοπό τθν μόνιμθ
και κακολικι απουςία κατςαριδϊν, ανάλογα με τα ευριματα του δικτφου παγίδων ςφλλθψθσ αλλά και τισ
μαρτυρίεσ των χρθςτϊν του χϊρου.
· Ρροβλζπεται θ εφαρμογι υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν, εκνεφϊςεων (ULV), ι οποιαςδιποτε ενδεδειγμζνθσ
μεκόδου ςε περίπτωςθ προςβολισ από κοριοφσ, τςιμποφρια, ψφλλων, κ.α.
· Ρροβλζπεται το άνοιγμα των φρεατίων και ο ψεκαςμόσ τουσ ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ προςβολι από
τθν κατςαρίδα Periplanetta Americana.
· Θ εργαςία ςτα φρεάτια κα γίνει με όςο το δυνατό καλφτερθ διαβροχι ςτα τοιχϊματα των φρεατίων. Θα
καλφπτει τισ ςχάρεσ και τα ανοίγματα.
Θ επζμβαςθ κα γίνει με ςκευάςματα πλιρωσ βιοδιαςπϊμενα ευρίασ δράςεωσ εγκεκριμζνα από τον ΕΟΦ ,
μθ τοξικά , ακίνδυνα για τον άνκρωπο που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ
χϊρουσ, με εξαιρετικι ικανότθτα διείςδυςθσ, ακόμα και ςτα πιο απρόςιτα ςθμεία, καταπολεμϊντασ μεγάλο
φάςμα πικανϊν εςτιϊν.
Θ εφαρμογι ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ , κα γίνει με τθν μζκοδο τθσ ψυχρισ εκ νζφωςθσ (cold fogger)
καλφπτοντασ ζτςι το ςφνολο του όγκου, του προσ απολφμανςθ χϊρου και των αντικειμζνων που περιζχονται
ςϋ αυτόν.
Θ καταπολζμθςθ κα γίνεται μζςω ψεκαςμοφ, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των γραφείων, των λουτρϊν, αποκθκϊν
και γενικά όπου χρειάηεται ιδιαίτερθ μζριμνα. Θ μζκοδοσ να εγγυάται ότι δεν κα υπάρξουν φκορζσ ι ηθμίεσ
ςτον εξοπλιςμό ι ςτισ εγκαταςτάςεισ που τα υλικά καταςκευισ τουσ είναι μζταλλο, πλαςτικό, γυαλί, λάςτιχο
ι οποιοδιποτε άλλο υλικό που βρίςκεται ςτο χϊρο.
Το απολυμαντικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να ενδείκνυται για τθν πρόλθψθ μολφνςεων από
μφκθτεσ, βακτιρια (ςυμπεριλαμβανομζνου TBC), ιοφσ (ςυμπεριλαμβανομζνου HIV – AIDS)
και να είναι εγκεκριμζνα από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και να ζχουν αποκλειςτικά απολυμαντικι –
αντιςθπτικι δράςθ.
Γ) Για τθν καταπολζμθςθ του κόκκινου ρυγχοφόρου ςκακαριοφ (Rhynchophorus ferrugineus) και το
καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα, όςον αφορά τθν πρόλθψθ και τθν εξάπλωςθ του εντόμου ςτα φοινικοειδι,
κα πραγματοποιθκεί ζκχυςθ ςτθν περιοχι τθσ ςτεφάνθσ και ψεκαςμόσ του φυλλϊματοσ των φοινικοειδϊν
με βιολογικά μζςα ι με εγκεκριμζνα ςκευάςματα εντομοκτόνων όπου αυτό είναι αναγκαίο και επιτρζπεται
και ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.
Τρόποσ εφαρμογισ:
Το διάλυμα κα εφαρμοςτεί με ζγχυςθ (φυςικι ροι) ςτθ βάςθ του κορυφαίου φφλλου ςτθν περιοχι τθσ
καρδιάσ και κα διανεμθκεί ςπειροειδϊσ ςτθ βάςθ όλων των ηωντανϊν φφλλων που αποτελοφν ςθμεία
ειςόδου των ξυλοφάγων εντόμων. Θ εφαρμογι των εντομοκτόνων γίνεται αφοφ προετοιμαςτεί ςτο βυτίο το
μείγμα του ςκευάςματοσ και ομογενοποιθκεί πλιρωσ. Θ εφαρμογι γίνεται με χαμθλι πίεςθ ϊςτε να μθν
δθμιουργείται υπερχείλιςθ ζξω απ’ το φοίνικα και το αφινουμε να τον λοφςει ζωσ ότου παρατθριςουμε
απορροι του διαλφματοσ τουλάχιςτον ςτα 2/3 του κορμοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι για μεγάλθσ διαμζτρου ι
μεγάλου φψουσ φοίνικεσ μπορεί να απαιτθκεί ζωσ και 30 λίτρα διαλφματοσ ςτθν περίπτωςθ χριςθσ

βιολογικοφ ςκευάςματοσ και χρόνοσ εφαρμογισ αντίςτοιχα ζωσ και 10 λεπτά. Επιτυχισ εγκατάςταςθ
κεωρείται αυτι όπου το διάλυμα δεν διαφεφγει κακόλου απ’ τα φφλλα και μόνο με τισ δυνάμεισ ςυνάφειασ
γλείφει το κορμό ςε όλο του το μικοσ και το περιμετρικό πλάτοσ, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τον όποιο κίνδυνο
επαφισ του φαρμάκου με τον άνκρωπο και τα ηϊα.
Στισ περιπτϊςεισ που το φψοσ των δζντρων ξεπερνά τα 3 μζτρα, όποια εφαρμογι κα γίνεται είτε με τθν
υποςτιριξθ καλακοφόρου είτε με τθ χριςθ ςωλινα μεταφοράσ του διαλφματοσ και κα χρθςιμοποιθκεί
αντλία με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ πίεςθσ άντλθςθσ, μάνικεσ και ακροφφςια διατομισ άνω του 1 mm.
Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να ακολουκοφνται επακριβϊσ οι οδθγίεσ χριςθσ του ςκευάςματοσ που κα
χρθςιμοποιθκεί. Σε κάκε περίπτωςθ οι ψεκαςμοί κα πρζπει να εκτελοφνται ςτισ καλφτερεσ δυνατζσ
ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, υγραςίασ και φωτιςμοφ και ανζμου για τθν βζλτιςτθ αποδοτικότθτα του
ςκευάςματοσ.
Εφροσ εφαρμογισ - Συχνότθτα:
Θ εφαρμογι κα πραγματοποιθκεί ςε όλουσ τουσ φοίνικεσ του Διμου ανάλογα με τισ κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ και όπωσ εκτιμθκεί από τθν υπθρεςία ϊςτε να επιτυγχάνεται απόλυτθ κνθςιμότθτα ςε όλεσ τισ
γενιζσ και όλα τα ςτάδια του εντόμου ςτθν κάκε περιοχι εφαρμογισ. Θ ςυχνότθτα εφαρμογισ κα
προςδιοριςτεί ανάλογα με τισ οδθγίεσ του χρθςιμοποιοφμενου ςκευάςματοσ.
Θ προςφερόμενθ τιμι για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα ςυμπεριλαμβάνει το κόςτοσ των
ςκευαςμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν, το κόςτοσ εργαςίασ των εργατοτεχνιτϊν των εργαλείων και των
μθχανθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν.
Επίςθσ πρζπει να ακολουκείται θ ευρωπαϊκι οδθγία EU 93/43, ςφμφωνα με τθν οποία οι εργαςίεσ
απεντόμωςθσ απαιτοφν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ, καταγραφι και κωδικοποίθςθ.
Τα εργαλεία, ψεκαςτιρεσ, φόρμεσ, μάςκεσ και ο λοιπόσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι ιδιοκτθςία των
αναδόχων ενϊ και θ προμικεια των ςκευαςμάτων, ανταλλακτικϊν – υλικϊν που απαιτοφνται κα γίνεται
από τον ανάδοχο.
Οι ςχετικζσ περιοχζσ (κοινόχρθςτοι χϊροι, κτίρια του Διμου και λοιπά κτίρια) κα υποδεικνφονται ςτον
ανάδοχο από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ, ο οποίοσ κα πρζπει εντόσ πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν να προβεί ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων.
Εργαςία θ οποία κα χαρακτθριςκεί από τθν υπθρεςία επείγουςα (λόγοι επικινδυνότθτασ και αςφάλειασ )
κα υλοποιείται από τον ανάδοχο άμεςα και εντόσ του εικοςιτετράωρου από τθν τθλεφωνικι ι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του αναδόχου από τθν υπθρεςία.
Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα γίνεται κατόπιν προφορικϊν ι ζγγραφων εντολϊν του Τμιματοσ
Ρεριβάλλοντοσ και Ρραςίνου και ωσ τισ ποςότθτεσ τθσ παροφςθσ μελζτθσ. Σε περίπωςθ μι εξάντλθςθσ των
ποςοτιτων ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί ςκευάςματα απολφμανςθσ και καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και
εντόμων, κατάλλθλα για εςωτερικοφσ χϊρουσ ι εξωτερικοφσ χϊρουσ ,
εγκεκριμζνα και νόμιμα
κυκλοφοροφντα, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 205/2001 και τυχϊν τροποποιιςεισ του κακϊσ και να λαμβάνει τα
απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι αςφαλισ θ εφαρμογι ςκευαςμάτων ςτουσ χϊρουσ ψεκαςμοφ.
Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ του ψεκαςμοφ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ
εναρμονιςμζνου με τισ διατάξεισ του Υπουργείου Γεωργίασ που να βεβαιϊνει τθν πραγματοποίθςθ των
επεμβάςεων, ικανοφ να επιδειχκεί ςε κάκε υγειονομικό ζλεγχο και το οποίο κα προςκομίηει ςτθν
Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Μυτιλινθσ.

Θ υπθρεςία κα ορίςει με απόφαςθ τθσ ωσ επόπτθ, υπάλλθλο τθσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο
οποίοσ κα ςυνυπογράψει το θμερολόγιο εργαςιϊν και κα βεβαιϊνει τθν καλι εκτζλεςθ αυτϊν , ςφμφωνα
με το άρκρο 216 του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι εξαντλιςεωσ του
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ και όχι πζραν τθσ 31.12.2022.
Θ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει με απϋ ευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των 20.000,00 € άνευ Φ.Ρ.Α., θ δε δαπάνθ τθσ
ζωσ του ποςοφ των : 24.800,00 € με Φ.Ρ.Α., ανάλογα με τισ ανάγκεσ καταπολζμθςθσ εντόμων και
τρωκτικϊν που κα προκφπτουν.
Θ εργαςία χρθματοδοτείται από πόρουσ του Διμου Μυτιλινθσ. (Κ.Α. 20. 6279.0003)

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μάρτιοσ 2022
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
O ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
(Α. ΡΩΤ. ΑΡΟΦΑΣΘ Γ.Γ. Φ024-03/9536)

ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: 38/2022

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΕΝΣΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.
: 20.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%) : 24.800,00 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΓΑΣΙΑ

Α.Τ.

Καταπολζμθςθ επιβλαβϊν εντόμων απολφμανςθ ςε φρεάτια, κτίρια και 1
υπαίκριουσ χϊρουσ.
Μυοκτονία ςε φρεάτια, κτίρια και
2
υπαίκριουσ χϊρουσ.
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Ρ.Α. 24%

ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΘ
ΜΕΤΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(€)
ΛΙΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

6

2.500

15.000,00

8

625

2.000,00 €
20.000,00 €
4.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Ρ.Α.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

24.800,00

Μάρτιοσ 2022
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
O ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
(Α. ΡΩΤ. ΑΡΟΦΑΣΘ Γ.Γ. Φ024-03/9536)

ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: 38/2022

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΕΝΣΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.
: 20.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%) : 24.800,00 €

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΘ
Άρθρο 1ο . Καταπολζμηςη επιβλαβών εντόμων – απολφμανςη ςε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριουσ χώρουσ.
Ψεκαςμόσ φρεατίων αποχζτευςθσ, χϊρων κτιρίων και λοιπϊν χϊρων με κατάλλθλο εντομοκτόνο ςκεφαςμα
για τθν καταπολζμθςθ επιβλαβϊν εντόμων. Ρεριλαμβάνεται θ δαπάνθ για το εντομοκτόνο ςκεφαςμα και το
εργατοτεχνικό προςωπικό και τα εργαλεία που απαιτοφνται για τθν διάλυςθ και και τον ψεκαςμό.
Τιμι ανά lt διαλφματοσ (lt)
Σιμή μονάδασ: 6 €
Ολογράφωσ : Ζξι Ευρώ
Άρθρο 2ο. Μυοκτονία ςε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριουσ χώρουσ.
Kαταςκευι και τοποκζτθςθ δολωματικισ παγίδασ, οποιουδιποτε τφπου και μεγζκουσ, ςε ςτακερό ςθμείο
με τθν δαπάνθ για το μυοκτόνο ςκεφαςμα, το εργατοτεχνικό προςωπικό και τα εργαλεία που απαιτοφνται
για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Τιμι ανά δολωματικι παγίδα (τεμ)
Σιμή μονάδασ: 8 €
Ολογράφωσ : Οκτώ Ευρώ

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μάρτιοσ 2022
ΘΕΩΘΘΘΚΕ
O ΑΝΑΡΛΘΩΤΘΣ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΘΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
(Α. ΡΩΤ. ΑΡΟΦΑΣΘ Γ.Γ. Φ024-03/9536)

ΣΑΚΚΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΧΙΣΤΟΦΑΘΣ ΕΥΣΤΑΤΙΟΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΔΘΜΟ ΜΤΣΙΛΘΝΘ
Δ/ΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: 38/2022

ΕΡΓΑΙΑ : ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΕΝΣΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΡΩΚΣΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΕΤ Φ.Π.Α.
: 20.000,00 €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΜΕ Φ.Π.Α 24%) : 24.800,00 €
ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ
Θ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ καταπολζμθςθσ εντόμων και
τρωκτικϊν που εμφανίηουν πλθκυςμιακι ζξαρςθ, ςε κτίρια και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Διμου
Μυτιλινθσ .
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Θ εργαςία κα γίνει με απευκείασ ανάκεςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
-

Ν.4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει
- ΡΔ 80/2016 Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ
- Ν.3463/2006/τ. Α’/114 – «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων & Κοινοτιτων»
- Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010) Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ − Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ.
- Ν.4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων & Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων».
Θ ςχετικι πίςτωςθ λαμβάνεται από τον προχπολογιςμό του Διμου οικ. ζτουσ 2022 και βαρφνει τον
Κ.Α.20.6279.0004.
ΑΡΘΡΟ 3Ο ΣΕΤΧΘ
Τα τεφχθ τθσ μελζτθσ είναι:
1. Τεχνικι περιγραφι- Ρροδιαγραφζσ
2. Τιμολόγιο μελζτθσ
3. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
4. Συγγραφι υποχρεϊςεων
5. Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο προχπολογιςμόσ τθσ εργαςίασ χωρίσ το Φ.Ρ.Α. είναι 20.000,00€. Θ εργαςία κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ
πόρουσ του Διμου Μυτιλινθσ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 και οι πλθρωμζσ του αναδόχου κα υπόκεινται
ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει και τισ

ιςχφουςεσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν και όςα ιςχφουν από τισ διατάξεισ "περί οικονομικισ
διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των διμων και κοινοτιτων" τον χρόνο τθσ εργαςίασ.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΜΕΛΕΣΘ ΤΝΘΘΚΩΝ ΣΘ ΕΡΓΑΙΑ
Θ ζννοια τθσ προςφοράσ του αναδόχου αποτελεί αποδοχι των όρων τθσ μελζτθσ και βεβαίωςθ ότι αυτόσ
ζλαβε υπόψθ τισ γενικζσ και ειδικζσ ςυνκικεσ των εργαςιϊν , δθλαδι τισ πικανζσ κζςεισ των ςθμείων
επζμβαςθσ, τισ απαιτοφμενεσ με κάκε μζςο μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διακίνθςθ και εναποκικευςθ των
υλικϊν, τθν κατάςταςθ των χϊρων γενικά, τθν ανάγκθ καταςκευισ οδϊν προςπελάςεωσ, τθν ευχζρεια
εξεφρεςθσ εργατικϊν χεριϊν, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, και οποιεςδιποτε άλλεσ τοπικζσ, ειδικζσ και γενικζσ
ςυνκικεσ, τα ηθτιματα που μπορεί να προκφψουν και κατά οποιονδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν
το κόςτοσ των εργαςιϊν και ότι οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ προσ τθν οποία ςε
κάκε περίπτωςθ υποχρεοφται να ςυμμορφωκεί ο ανάδοχοσ.
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ
Θ διάρκεια ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2022.
Δυνατότθτα παράταςθσ δίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 217 του ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει.
Κατά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται αποηθμίωςθ για το ανεκτζλεςτο ποςό τθσ
ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, από υπαιτιότθτα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινικι
ριτρα, ςφμφωνα με το άρ. 218 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. Μετά τθν υπζρβαςθ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ, ο εργοδότθσ, μπορεί να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί
ζκπτωτοσ και για άλλεσ αιτίεσ όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. 1γ του άρ. 203 του Ν. 4412/2016 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν προςφορά με ςυμπλιρωςθ τιμισ ςτο ειδικό ζντυπο οικονομικισ
προςφοράσ τθσ υπθρεςίασ. Θ τιμι κα δίνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρ. 95 του Ν.
4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
Δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ εναλλακτικϊν προςφορϊν.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται, ςφμφωνα με το άρ. 72α του Ν. 4412/2016.
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ δεν απαιτείται ςφμφωνα με το αρ.72β του Ν.4412/2016
ΆΡΘΡΟ 9ο ΕΠΙΛΟΓΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ – ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ
Ο Διμοσ Μυτιλινθσ μπορεί να προςφφγει ςτθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ, επειδι θ
προχπολογιηόμενθ αξία τθσ εργαςίασ είναι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000,00 €) ευρϊ
(άρ.118 Ν.4412/2016).
Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά μόνο βάςει τιμήσ
(χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν, ο Διμοσ Μυτιλινθσ κα επιλζξει τον ανάδοχο με

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ, ςφμφωνα με άρ. 90 του
Ν.4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
ΑΡΘΡΟ 10° : ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα κακϊσ και ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων που είναι εγκατεςτθμζνα και λειτουργοφν νόμιμα ςε: α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) ςε κράτοσμζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ
Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων (ΣΔΣ), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται
από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I
τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν άνω περίπτωςθ γϋ και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Ο ςυμμετζχων, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με
τθν οικονομικι προςφορά του τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
1. Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι δεν ςυνδράμουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 (αντί Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου) . Θ υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και
όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
2. Φορολογικι ενθμερότθτα (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ )
3. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα (άρκρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
προςφοράσ).
4. Υπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ των όρων τθσ μελζτθσ ςτθν οποία κα αναφζρεται επιπλζον ότι «διακζτω και
κα προςκομίςω τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτθ μελζτθ και ςτο
άρκρο 12 τθσ παροφςθσ ςυγγραφισ
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ρριν τθν απόφαςθ ανάκεςθσ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο μειοδότθσ υποχρεοφται να προςκομίςει :

- Άδεια καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ εγκεκριμζνθ από το
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
- Ριςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ISO για παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου παραςίτων.
- Ριςτοποίθςθ για το ακολουκοφμενο ςφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το διεκνζσ
πρότυπο ISO 14001.

- Ριςτοποίθςθ για ζνα (1) τουλάχιςτον υπεφκυνο επιςτιμονα (γεωπόνο, χθμικό κ.λ.π.) με εμπειρία ςτο
αντικείμενο, με πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ και ζμπειρο προςωπικό εξειδικευμζνο ςτθν
καταπολζμθςθ παραςίτων.
-Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, ποινικοφ μθτρϊου και παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ (εάν ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του) (άρκρο 93 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει) (να ζχουν
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ ).
- Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Επιμελθτιριο (να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι του ) .
- Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικισ,
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ.
Θ πιςτοποίθςθ τθσ μόνιμθσ ςυνεργαςίασ των εν λόγω επιςτθμόνων να αποδεικνφεται από τθ ςχετικι άδεια
καταπολζμθςθσ εντόμων και τρωκτικϊν τθσ εταιρείασ, από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
Επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των παραπάνω κα πρζπει να κατατεκοφν από τον ανάδοχο ςτθν υπθρεςία
και κα ςυνοδεφουν τθν ςφμβαςθ.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ο ανάδοχοσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςει ικανό αρικμό προςωπικοφ το
οποίο κα είναι υποχρεωτικά αςφαλιςμζνο ςτον οικείο αςφαλιςτικό τουσ φορζα.
Οι εργαηόμενοι που κα χρθςιμοποιθκοφν από τον ανάδοχο, κα πρζπει να είναι ικανοί για τθν εργαςία αυτι
και να ζχουν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ι να καλφπτονται με διλωςθ του αναδόχου περί τιςεωσ
εμπειρίασ για το αντικείμενο αυτό (τεχνίτθσ ειδικευμζνοσ). Επίςθσ πρζπει να κατανοοφν τισ ςυνζπειεσ που
ζχουν οι ενζργειζσ τουσ ςτουσ ίδιουσ και ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ ςτα ηϊα και ςτο περιβάλλον.
Ο αρικμόσ του αναγκαίου προςωπικοφ για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να είναι ανάλογοσ προσ τθν
ςθμαντικότθτα του ζργου, τον όγκο των εργαςιϊν, τα χρονικά όρια εκτελζςεωσ τθσ εργαςίασ, τισ ςυνκικεσ
εργαςίασ και τον τόπο εκτελζςεωσ. Θ επιβλζπουςα αρχι δικαιοφται να διατάςςει τθν ενίςχυςθ των
ςυνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τοφτο απαραίτθτο.
Θ επιβλζπουςα υπθρεςία δικαιοφται να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ αποπομπι των απεικϊν,
ανικάνων ι μθ τίμιων υπαλλιλων, εργοδθγϊν, τεχνιτϊν ι οποιουδιποτε άλλου εκ του προςωπικοφ του
εργολάβου. Δια τισ εκ δόλου ι αμελείασ πράξεισ τοφτων κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ υπζχει ακζραια τθν
ευκφνθ ο ανάδοχοσ.
ΆΡΘΡΟ 14ο ΠΡΟΛΘΨΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ - ΜΕΣΡΑ ΤΓΙΕΙΝΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΘ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ο ανάδοχοσ ανεξάρτθτα από τισ κείμενεσ διατάξεισ υποχρεϊςεων κι ευκυνϊν του, παίρνει τα απαραίτθτα
μζτρα για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτο προςωπικό και κάκε τρίτο, κακϊσ επίςθσ και για τθν παροχι
πρϊτων βοθκειϊν προσ αυτοφσ. Ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από αμζλεια του αναδόχου αποκακίςτανται
αμζςωσ με ευκφνθ και φροντίδα αυτοφ, άλλωσ θ επανόρκωςθ γίνεται από τον εργοδότθ εισ βάροσ του
πρϊτου.
Διαταγζσ τθσ υπθρεςίασ ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ εφαρμόηονται με ευκφνθ και δαπάνθ
του ανάδοχου.

Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι για κάκε κακολικι διακοπι τθσ κυκλοφορίασ κα πρζπει
απαραίτθτα να ςυνεννοείται με τθν υπθρεςία επίβλεψθσ από το αρμόδιο τμιμα τθσ Τροχαίασ Κίνθςθσ. Ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται όπωσ με δικζσ του δαπάνεσ να τοποκετιςει πινακίδεσ κακοδιγθςθσ τθσ
κυκλοφορίασ των οχθμάτων. Επίςθσ οφείλει με δαπάνεσ του να περιφράξει κάκε επικίνδυνθ για τθν
κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν κζςθ και να επιςθμαίνει αυτι, με τθν τοποκζτθςθ εμποδίων και πινακίδων
ςε εμφανι ςθμεία.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ
Άπαντεσ οι εργαηόμενοι κα φοροφν πάντα τισ προςτατευτικζσ ενδυμαςίεσ που υπαγορεφει θ νομοκεςία που
κα τουσ προςτατεφουν από τουσ κινδφνουσ τθσ εργαςίασ και από τα δυςμενι καιρικά φαινόμενα.
ΑΡΘΡΟ 16Ο ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΗΘΜΙΕ
Ο εργοδότθσ δεν επιβαρφνεται με αποηθμιϊςεισ ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου, κακϊσ επίςθσ
και με αποηθμιϊςεισ γιαηθμιζσ που προκαλοφνται από το προςωπικό του αναδόχου και των μεταφορικϊν
του μζςων ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα Δθμοςίου,Διμων και Κοινοτιτων και ςε κάκε φφςθσ κοινωφελι
ζργα. Υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ατυχθμάτων και ηθμιϊν είναι ο ανάδοχοσ.
Ο ανάδοχοσ λαμβάνει μζτρα για πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του και κάκε τρίτο, κακϊσ και για τθν
παροχι πρϊτων βοθκειϊν προσ αυτοφσ.
Ο ανάδοχοσ τθσ εργαςίασ υποχρεοφται ςτθ ςιμανςθ των εκτελουμζνων εργαςιϊν, όπου αυτό απαιτείται, με
αντανακλαςτικζσ πινακίδεσ, δθλωτικϊν του κινδφνου.
Επίςθσ υποχρεοφται ςτθν απομάκρυνςθ των ςυςκευαςιϊν των ςκευαςμάτων από τον χϊρο εφαρμογισ και
τθν ορκι διαχείριςθ αυτϊν.
ΑΡΘΡΟ 17Ο ΕΞΟΔΑ
Πλα τα ζξοδα (προςωπικό, οχιματα, μθχανιματα) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ
βαρφνουν τον ανάδοχο κακϊσ επίςθσ και κάκε είδουσ ηθμιά προσ τρίτουσ που ικελε προξενθκεί κατά τθν
εκτζλεςθ αυτισ. Υποχρεοφται επίςθσ ο ανάδοχοσ να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
περί προλιψεωσ εργατικϊν ατυχθμάτων και πάντεσ εν γζνει τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.
ΑΡΘΡΟ 18ο ΑΦΑΛΙΘ ΟΧΘΜΑΣΩΝ – ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Πλα τα μθχανιματα και το τροχαίο υλικό που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι αςφαλιςμζνα και κα ζχουν
άδεια κυκλοφορίασ.
Ο ανάδοχοσ τθσ εργαςίασ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει το προςωπικό που απαςχολεί. Θ δαπάνθ
εργοδοτικισ ειςφοράσ βαρφνει αυτόν. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιβαρφνεται ο εργοδότθσ με αποηθμιϊςεισ
ατυχθμάτων του προςωπικοφ του αναδόχου, κακϊσ και με αποηθμιϊςεισ για ηθμιζσ που κα προκλθκοφν
από το προςωπικό του αναδόχου και τα μεταφορικά του μζςα ςε ξζνθ ιδιοκτθςία και ςε ζργα του Δθμοςίου,
Διμων και πάςθσ φφςεωσ ζργα.

ΑΡΘΡΟ 19Ο - ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ.
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτα
ςυμβατικά τεφχθ και τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (φεκ αϋ147/08/08/2016) όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνεται τθλεφωνικϊσ ι και γραπτϊσ για τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ από τθν
υπθρεςία και κα πρζπει ςε διάςτθμα πζντε θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ
ειδοποίθςθσ να ζχει προβεί ςτθν υλοποίθςθ τουσ. Εργαςία θ οποία κα χαρακτθριςκεί από τθν
υπθρεςία επείγουςα (λόγοι επικινδυνότθτασ και αςφάλειασ ) κα υλοποιείται από τον ανάδοχο
άμεςα και εντόσ του εικοςιτετράωρου από τθν τθλεφωνικι ι ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου
από τθν υπθρεςία.
Ο ανάδοχοσ αποδζχεται τθν μθ δεςμευτικότθτα των ποςοτιτων ανά κατθγορία, από τθν πλευρά τθσ
υπθρεςίασ, δθλαδι μπορεί να υπάρχει αυξομείωςθ των ποςοτιτων, πάντα εντόσ του μεγίςτου
ποςοφ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ, χωρίσ να αλλάηει θ τιμι ανά κατθγορία.
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ
διενεργείται ςφμφωνα με το άρκρο 216 του Ν. 4412 /2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, από τθν
κακ' φλθν αρμόδια υπθρεςία θ οποία μπορεί, με απόφαςθ τθσ να ορίςει για τθν παρακολοφκθςθ
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Τα κακικοντα του
επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο
ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ
υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 219 του Ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει, από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ και ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 5 του άρκρου 221.
Θ Επιτροπι Ραραλαβισ ςυντάςςει το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπόμενων ελζγχων.

ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει νόμιμθ άδεια καταπολζμθςθσ πλθκυςμϊν τρωκτικϊν και εντόμων από
το Υπουργείο Γεωργίασ κακϊσ και όλα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι
Ρεριγραφι τθσ παροφςασ μελζτθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει τα για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τα απαραίτθτα παντόσ είδουσ
μθχανιματα, εργαλεία και μεταφορικά μζςα κακϊσ και τα προβλεπόμενα από τθν νομοκεςία Μζςα
Ατομικισ Ρροςταςίασ και να τθρεί τα όςα ςχετικά αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ παροφςασ
μελζτθσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκι εργατικά χζρια, μθχανικά μζςα και τα κατάλλθλα ςκευάςματα
(παραςιτοκτόνα και τρωκτικοκτόνα) για τθ καταπολζμθςθ των πλθκυςμϊν .
Τα ςκευάςματα (παραςιτοκτόνα και τροκτικοκτόνα κλπ.) που χρθςιμοποιοφνται κα πρζπει να είναι
εγκεκριμζνα και νόμιμα κυκλοφοροφντα, ςφμφωνα με τον ΡΔ205/2001 (ΦΕΚ160Α) όπωσ ιςχφει.
Οι ςχετικζσ περιοχζσ κα υποδεικνφονται ςτον ανάδοχο από τθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου
Μυτιλινθσ.

Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνεται τθλεφωνικϊσ ι και γραπτϊσ για τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ από τθν
υπθρεςία και κα πρζπει ςε διάςτθμα πζντε θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ ειδοποίθςθσ να
ζχει προβεί ςτθν υλοποίθςθ τουσ.
Εργαςία θ οποία κα χαρακτθριςκεί από τθν υπθρεςία επείγουςα (λόγοι επικινδυνότθτασ και αςφάλειασ )
κα υλοποιείται από τον ανάδοχο άμεςα και εντόσ του εικοςιτετράωρου από τθν τθλεφωνικι ι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του αναδόχου από τθν υπθρεςία.
Θ υπθρεςία δφναται ανά πάςα ςτιγμι να απαιτιςει από τον ανάδοχο να επαναλάβει τθν διαδικαςία του
ψεκαςμοφ, αν κρίνει ότι ο περιοριςμόσ του πλθκυςμοφ των εντόμων και τρωκτικϊν δεν είναι
ικανοποιθτικόσ.
ΑΡΘΡΟ 21Ο : ΑΠΟΗΘΜΙΩΕΙ
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία αποηθμίωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι για οποιαδιποτε βλάβθ ικελε
προξενθκεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και για
οποιαδιποτε εν γζνει ηθμία αυτοφ οφειλόμενθ είτε εισ αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του
προςωπικοφ του.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΠΛΘΡΩΜΘ
Για τθν παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςφμφωνα με τον
ενδεικτικό προχπολογιςμό τθσ παροφςθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου.
Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ γίνεται φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του
εντολοδόχου ανάλογα με τθν παράδοςθ των εργαςιϊν, τθν ζκδοςθ αναλυτικοφ λογαριαςμοφ και τθν
βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ των εργαςιϊν από τθν επιτροπι παραλαβισ εργαςιϊν – υπθρεςιϊν του
Διμου Μυτιλινθσ.
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και
αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.
ΑΡΘΡΟ 23ο ΚΡΑΣΘΕΙ
Ο εντολοδόχοσ ςυμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ,
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπερ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι υπερ τρίτων, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
ΑΡΘΡΟ 24ο ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ, κα επιλφονται ςφμφωνα με τισ
ιςχυουςεσ διατάξεισ του Ν.4412/2016.

Ο
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Ρροσ: ΔΘΜΟ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ τθσ εργαςίασ που αναγράφεται ςτθν επικεφαλίδασ, υποβάλλω τθν παροφςα
προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τισ ακόλουκεσ τιμζσ μονάδασ :

ΕΓΑΣΙΑ
Καταπολζμθςθ επιβλαβϊν εντόμων
ςε φρεάτια, κτίρια και υπαίκριουσ
χϊρουσ.
Μυοκτονία ςε φρεάτια, κτίρια και
υπαίκριουσ χϊρουσ.
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