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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η ανάθεση και η μελέτη αυτή αφορά την εκτέλεση εργασιών Απεντόμωσης –
Μυοκτονίας και οφιοπώθησης στους χώρους και εγκαταστάσεις του Ν.Π.
Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και
συγκεκριμένα στους δέκα (10) Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό
των 1.450,00€ για το έτος 2019 και για το έτος 2020 στο ποσό 2.567,60 €. Η ανάθεση
της υπηρεσίας μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση με Απόφαση Προέδρου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η περίοδος της υπηρεσίας θα ξεκινήσει
με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ του Προέδρου του Νομικού Προσώπου και
του αναδόχου των εργασιών και η διάρκειά του θα είναι για ένα έτος από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η ανάθεση θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2019 και του 2020
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της υπηρεσίας είναι ενδεικτικός και
ανέρχεται στο ποσό των 4.017,60Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )και
3.240,00Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους οικείους ΚΑ. του προϋπολογισμού
του Νομικού Προσώπου εξόδων 2019 και 2020 όπως αναφέρονται αναλυτικά στον
παρακάτω πίνακα.
Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:


ΚΑ

Ν.Π.Δ.Δ.- «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
ΑΦΜ
997483170,
Δ.Ο.Υ.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

60.6277.01 Δαπάνες απολύμανσης απεντόμωσης
κ.λ.π κτιρίων-ΕΣΠΑ

ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟ ΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΤΟ 2020
2019
1.450,00
2.567,60

Υπάρχει σχετική πίστωση εγγεγραμμένη και εξασφαλισμένη στον
προϋπολογισμό του Ν.Π., οικονομικού έτους 2019 με Κ.Α. 60.6277.01 και θα
δεσμευτεί ανάλογα και για το 2020.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στην επιτροπή αξιολόγησης Διενέργειας
Διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ.5/2019 (ΑΔΑ:ΩΞ87ΟΚΨΝ-Χ5Η) Απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικές υποχρεώσεις
Κάθε εφαρμογή θα πραγματοποιείται με την επίβλεψη του Υπευθύνου
Επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει : α) Τα κάθε είδους εργαλεία που θα
χρησιμοποιηθούν για την εργασία και β) Τα εντομοκτόνα και τα μυοκτόνα που θα
χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή.
Εάν αμέσως μετά ή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή,
διαπιστωθεί ότι δεν είναι επιτυχής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έκτακτη
εφαρμογή χωρίς καμία επιβάρυνση του αντίστοιχου φορέα.
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη,
σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των
πραγματοποιούμενων εφαρμογών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Ν.Π. εξαιτίας πράξης ή
παράληψης των υπαλλήλων του εργολάβου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Θα λαμβάνονται όλα
τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και μέτρα
προστασίας, των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων πολιτών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά σκευάσματα,
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Δέσμευση στην άμεση ανταπόκριση, εντός 24 ωρών, σε κάθε κλήση από την
πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών τουτ Ν.Π. για την επίλυση έκτακτων προβλημάτων.
Οι έκτακτες επισκέψεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την επιτυχή διεξαγωγή του
έργου, θα πραγματοποιηθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής
Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, επτά (7) ημέρες
τουλάχιστον νωρίτερα, για την ακριβή ημερομηνία της εφαρμογής.
Μετά το πέρας των εργασιών θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο του
Ν.Π. Πιστοποιητικό απεντόμωσης – μυοκτονίας, σκαρίφημα του χώρου με
σημειωμένους τους δωλοματικούς σταθμούς και τις κολλητικές παγίδες και τέλος το
πιστοποιητικό MSDS σε δύο αντίγραφα.
Μυοκτονία
Περιλαμβάνει την τοποθέτηση τροφοελκυστικών ουσιών για τα τρωκτικά,
εμποτισμένων με δηλητηριώδεις χημικές ουσίες, αντιπηκτικές σε στερεά μορφή. Η
κατάποση των ουσιών αυτών από τα τρωκτικά προκαλεί δίψα, ενώ η ανάμειξη με
νερό στο στομάχι προκαλεί εσωτερική αιμορραγία, με αποτέλεσμα τη μουμιοποίηση
τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές. Οι ουσίες αυτές
τοποθετούνται αποκλειστικά σε ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
όσον αφορά τους χώρους που υπάρχει πρόσβαση εργαζομένων και λοιπών ατόμων,
αλλά και σε φρεάτια και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο με κριτήριο την εύρεση
διακριτικών σημείων δολώσεων μυοκτόνων σκευασμάτων και τη μη εύκολη
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πρόσβαση σε αυτά κατοικίδιων ζώων και ανθρώπων. Οι δολωματικοί σταθμοί θα
πρέπει να φέρουν σήμανση επικινδυνότητας. Η όλη εργασία θα εκτελείται πάντα σε
συνεννόηση με τους αρμόδιους της υπηρεσίας. Τα χρησιμοποιούμενα μυοκτόνα
σκευάσματα θα συνοδεύονται με τις αντίστοιχες εγκρίσεις κυκλοφορίας από το
Υπουργείο Γεωργίας όπως και από τα αντίστοιχα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
(MSDS). Προς αποφυγή εθισμού των τρωκτικών και ανθεκτικότητας στη λήψη του
χρησιμοποιούμενου σκευάσματος, θα πραγματοποιείτε περιοδική εναλλαγή, ανά
κύκλο εφαρμογής των μυοκτόνων ουσιών.
Εναλλακτικές Μέθοδοι Καταπολέμησης Τρωκτικών: Σε περίπτωση που
εμφανιστεί μη ελεγχόμενη προσβολή από τρωκτικά στις εγκαταστάσεις του Ν.Π., θα
εφαρμοστεί έγκαιρα χρήση ειδικών κολλητικών ατοξικών επιφανειών για σύλληψη
και εξόντωση των τρωκτικών κυρίως στους προσβεβλημένους χώρους. Οι επιφάνειες
αυτές θα διαθέτουν ειδική κολλητική ουσία (ποντικόκολλα) που προσελκύει και
παγιδεύει τα τρωκτικά.
Απεντόμωση
Περιλαμβάνει το ψεκασμό υδατοδιαλυτών εντομοκτόνων ουσιών με στόχο
την αντιμετώπιση ερπόντων εντόμων. Ο ψεκασμός θα εκτελείται επιλεκτικά και με
κριτήριο την ελάχιστη επιβάρυνση του χώρου σε αποθηκευτικούς χώρους, τουαλέτες,
κλιμακοστάσια, λεβητοστάσια, αίθουσες διδασκαλίας , κοινόχρηστους χώρους,
τραπεζαρίες, μαγειρείο και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Στα σημεία που
αντενδεικνύεται η χρήση εντομοκτόνου σε υγρή μορφή, θα εφαρμόζεται εντομοκτόνο
GEL. Επίσης θα εκτελείται ψεκασμός , όταν κρίνεται απαραίτητο σε όλα τα
εσωτερικά και εξωτερικά φρεάτια των χώρων. Προς αποφυγή εθισμού των
παρασίτων στη δράση των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων θα εφαρμόζεται
περιοδική εναλλαγή της δραστικής ουσίας (ανά κύκλο εφαρμογής). Τα
χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα σκευάσματα θα συνοδεύονται με τις αντίστοιχες
εγκρίσεις κυκλοφορίας από το Υπουργείο Γεωργίας και από τα αντίστοιχα Δελτία
Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).
οφιοαπώθηση
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εφαρμόζει πρόγραμμα οφιοαπώθησης
κατά τους θερινούς μήνες ( από Μάρτιο έως Οκτώβριο), με τη χρήση σκευασμάτων
εγκεκριμένων για το σκοπό αυτό, χωρίς να προκαλούνται οχλήσεις από δυσάρεστες
οσμές και βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Μέτρα Ασφάλειας για το οικοσύστημα και τη Δημόσια Υγεία
Α) Για την προφύλαξη του οικοσυστήματος συστήνεται καθαρισμός των
χώρων από ψόφια ποντίκια και αρουραίους και θάψιμο ή κάψιμο αυτών μαζί με
τυχόν υπόλοιπο δολωμάτων που δεν έχουν φαγωθεί.
Β) Για την προφύλαξη της Δημόσιας Υγείας συστήνονται τα παρακάτω:
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Όπως προαναφέρθηκε τοποθέτηση δολωμάτων σε σημεία που δεν
μπορούν να πλησιάσουν άλλα ζώα και παιδιά.
2.
Καταστροφή των κενών μέσων συσκευασίας με θάψιμο ή κάψιμο.
3.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα καλό πλύσιμο με άφθονο νερό και
σαπούνι.
4.
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος, να προκληθεί άμεσα εμετός.
Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1.
Γ) Για την προφύλαξη των χρηστών συστήνονται τα παρακάτω:
1.
Κατά την χρήση των μυοκτόνων να φοριούνται ελαστικά γάντια.
2.
Κατά την χρήση των μυοκτόνων απαγορεύεται η τροφή, το ποτό και το
κάπνισμα.
1.

Ελάχιστα Προσόντα Διαγωνιζομένων
Ο ανάδοχος θα πρέπει
1.
Να είναι κάτοχος της αντίστοιχης άδειας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (άδεια καταπολέμησης εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).
2.
Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO για παροχή
υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο κλειστός σφραγισμένος Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να
περιέχει:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο της χώρας
εγκατάστασης με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτή του αντικειμένου της παρούσας.
2. Αντίγραφο της άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους, εγκεκριμένης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η
οποία θα είναι σε ισχύ σε όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.
3. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 από το Φορέα
Διαπίστευσης που να αποδεικνύει ότι διαθέτει πιστοποίηση ως Αναγνωρισμένη
Εταιρεία για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας ή/και ISO EN
16636:2015 Ευρωπαϊκό πρότυπο για την ανάδειξη των υπηρεσιών διαχείρισης
παρασίτων και επιβλαβών οργανισμών. Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας θα
έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου που έχει εγκριθεί από το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν το επίσημο πεδίο
εφαρμογής της διαπίστευσης από τον Ε.ΣΥ.Δ., το οποίο θα αποδεικνύει το σχετικό
επιτρεπόμενο πεδίο ελέγχου, καθώς και την ημερομηνία λήξης της ισχύος του.
5. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα σκευάσματα και τα χημικά προϊόντα που
θα χρησιμοποιηθούν, με τον αριθμό έγκρισής τους από το Υπουργείο Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίμων «ως προϊόντα δημόσιας υγείας», τα οποία θα είναι
κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και κατοικημένους χώρους και
ακίνδυνα για τους ανθρώπους.
6. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος
ανάδοχος: α) φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή β) ο
νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι
εταίροι εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για
ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν ότι
μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς :
1. Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη
Δημοσίων συμβάσεων με αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου οργάνου, δεν έχει
κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων προς τις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
2. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά
την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές σχετικά
με την ανταπόκριση του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
3. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
4. Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
5. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή.
6. Δεν έχει / είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει
καταδικαστεί για δωροδοκία , απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία και δόλια χρεωκοπία.
7. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του
υποχρεώσεις.
8. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό κλπ) αλλά και
τον κατάλληλο για την προστασία των απασχολούμενων εξοπλισμό (γάντια,
φόρμες, προσωπίδες, κλπ) που είναι απαραίτητα, για την επιτυχή υλοποίηση
του έργου.
9. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία
(απαραιτήτως κατονομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας).
10. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων έλαβε γνώση και τους
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οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά είναι ακριβή.
11. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής
που περιέχεται σε αυτή και δεν δύναται με την Προσφορά του ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής.
12. Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
13. Έχει λάβει γνώση των ειδικών και τοπικών συνθηκών των κτιρίων του Ν.Π.
7. Εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο επιπρόσθετα υποβάλει αντίγραφο του
Καταστατικού σύστασης μεόλες τις τυχόν τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου
καταστατικού καθώς και την ισχύουσα νομική εκπροσώπηση (ΦΕΚ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κλπ). Από τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη
σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
ποιος δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ)
και η θητεία του ή των μελών του διοικητικού οργάνου.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία με τίτλο:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο συγγραφής
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την απεντώμοση –
μυοκτονία και οφυοαπώθηση για τους δέκα (10) παιδικούς και βρεφονηπιακούς
Δημοτικούς σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό
– Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
1. Άρθρα 209 και 273 του Ν. 3463/06
2. Ν. 4412/16(ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης από την Πρόεδρο του Ν.Π., σύμφωνά με τις διατάξεις του ν.
4412/16 και με µε κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.
Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Αναλυτικός Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη
Άρθρο 5ο: Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η παροχή υπηρεσιών θα εκτελεστεί στη διάρκεια δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με επιβάρυνση του προϋπολογισμών του Ν.Π.
έτους 2019 και 2020. Η σύμβαση ισχύει για 1 έτος από την υπογραφή της και μπορεί
να είναι μικρότερη από το προϋπολογισθέν κόστος.
Τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζονται οι δέκα (10) Δημοτικοί και
βρεφονηπιακοί σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό – Κοινωνικό, Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»
Εάν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει το έργο μέσα στη συμβατική προθεσμία που
αναφέρεται παραπάνω, ούτε μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί με Ειδική
Πρόσκληση κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 6ο: Εκχώρηση της σύµβασης
Εκχώρηση της σύµβασης σε τρίτο και υποκατάσταση του αναδόχου στα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση δεν είναι δυνατή
εκτός των περιπτώσεων υπεργολαβίας των άρθρων 58 και 131 του Ν 4412/16.
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές προς τον εργοδότη
και τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ευθύνεται για την
ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας και να
συμπληρώνει, οριζόμενος ως υποχρήστης από τον εντολέα, τα απαιτούμενα,
σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων
Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του
υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες
διατάξεις των ΟΤΑ. Τ ο Π ν ε υ μ α τ ι κ ό - Κ ο ι ν ω ν ι κ ό - Α θ λ η τ ι κ ό
Κ έ ν τ ρ ο κ έ ν τ ρ ο διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο
ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της
αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον
καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να
υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
Για τις λοιπές κυρώσεις του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.
4412/2016 στα σχετικά άρθρα.
Άρθρο 8ο: Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Άρθρο 9ο: 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 και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε
φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια
του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος
ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμμελητί 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 περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα
προσαρμοζόμενος ανάλογα.
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Άρθρο 10ο
Όλα τα έξοδα (μισθώματα, προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα,
καύσιμα, λιπαντικά) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας
βαρύνουν τον ανάδοχο καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που τυχόν
προξενηθεί κατά την εκτέλεση αυτής.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων και ό λ ο υ ς
γενικά
τους ισχύοντες κανονισμούς. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν
κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου, καμία αξίωση
ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων σε σχέση με τις
αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε σχέση με τις τιμές του προϋπολογισμού
μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
Τέλος καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί, ούτε
για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών, των εργαλείων και
των εργατών, ούτε για τις απαιτήσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε για τις τιμές
ημερομισθίων και υλικών.
Άρθρο 11ο
Το προσωπικό που θα εργαστεί
πρέπει να είναι ειδικευμένο και
πεπειραμένο για το είδος της εργασίας που θα κάνει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης Ο ανάδοχος
είναι βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού
και τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία,
αποζημιώσεις, απολύσεις, ατυχήματα, δώρα κλπ)
Η επιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται να διατάξει την αντικατάσταση ή την
άμεση αποπομπή των απειθών, ανικάνων ή μη τιμίων υπαλλήλων, εργοδηγών,
τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου εκ του προσωπικού του αναδόχου. Δια τις εκ
δόλου ή αμελείας πράξεις τούτων κατά την εκτέλεση της εργασίας υπέχει ακέραια
την ευθύνη ο ανάδοχος. Το Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο κέντρο δεν
έχει καμία εργασιακή ή άλλη σχέση με το προσωπικό του αναδόχου.
Άρθρο 12ο
Ο αριθμός του αναγκαίου προσωπικού για την εκτέλεση της εργασίας θα
πρέπει να είναι ανάλογος προς τη σημαντικότητα του έργου, τον όγκο των
εργασιών, τα χρονικά όρια εκτελέσεως της εργασίας, τις συνθήκες εργασίας και τον
τόπο εκτελέσεως. Η επιβλέπουσα αρχή δικαιούται να διατάσσει την ενίσχυση
των συνεργείων του αναδόχου εάν κρίνει τούτο απαραίτητο, έτσι ώστε όλες οι
εργασίες να εκτελούνται στην ώρα τους.
Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις πιο πάνω απαιτήσεις, με
αποτέλεσμα να μην εκτελούνται έγκαιρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
μελέτης οι προβλεπόμενες εργασίες, κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων
ωρών σε αιτιολογημένα αιτήματα του Πνευματικού-Πολιτιστικού κέντρου που
έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε.
Άρθρο 13ο
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας για
το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης του χλοοτάπητα. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών και οφείλει
να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας για τη προστασία του
προσωπικού, των μηχανημάτων κ.λ.π. Επίσης ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος αν το προσωπικό καθώς και τα οχήματα-μηχανήματα και λοιπά
μέσα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφαλείας.
Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φέρουν φόρμα εργασίας καθώς και τα λοιπά
είδη ατομικής προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και που θα
προστατεύουν τους εργαζόμενους από τους κινδύνους της εργασίας και από τα
δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις
υποχρεώσεων κι ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των
ατυχημάτων στο προσωπικό και κάθε τρίτο καθώς επίσης και για την παροχή
πρώτων βοηθειών προς αυτούς.
Άρθρο 14ο
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, με ποινή αποκλεισμού,
τουλάχιστον τον μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος κρίνεται απαραίτητος από την
υπηρεσία προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρει η μελέτη και
αναφέρεται πιο πάνω.
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα είναι ιδιόκτητος η μισθωμένος. Όλος ο
τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να ανταποκρίνεται
πλήρως στις απαιτήσεις.
Άρθρο 15ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία,
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
Άρθρο 16ο: Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου
καθορίζεται σε 4.017,60€, ή τυχόν καλύτερη προσφορά που θα επιδοθεί από τον
ενδιαφερόμενο. Συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων, για το διάστημα
ισχύος της εντολής.
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Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου
παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών.
Στο ποσό αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι
και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο και
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
εντολής.
Άρθρο 17ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα
έξοδα δημοσίευσης σε εφημερίδες της παρούσας.
Άρθρο 18ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης,
επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η Προϊσταμένη
Ντάνου Τιμόκλεια
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Μυοκτονία
Δομή
1ος Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου
1ος βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου
3ος Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου
3ος βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου
Παιδικός σταθμός Αιτωλικού
Παιδικός σταθμός Νεοχωρίου
Παιδικός σταθμός Κατοχής
Παιδικός σταθμός Ευηνοχωρίου
Παιδικός σταθμός Σταμνάς
Παιδικός σταθμός Γουριάς
Σύνολα

Εφαρμογές Τιμή ανά εφαρμογή Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
1080,00
ΦΠΑ
259,20
Γενικό Σύνολο 1.339,20

Απεντόμωση
Δομή
1ος Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου
1ος βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου
3ος Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου
3ος βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου
Παιδικός σταθμός Αιτωλικού
Παιδικός σταθμός Νεοχωρίου
Παιδικός σταθμός Κατοχής
Παιδικός σταθμός Ευηνοχωρίου
Παιδικός σταθμός Σταμνάς
Παιδικός σταθμός Γουριάς
Σύνολα

Εφαρμογές Τιμή ανά εφαρμογή Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
1080,00
ΦΠΑ
259,20
Γενικό Σύνολο 1.339,20
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Οφιοαπώθηση
Δομή
1ος Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου
1ος βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου
3ος Παιδικός Σταθμός Μεσολογγίου
3ος βρεφικός Σταθμός Μεσολογγίου
Παιδικός σταθμός Αιτωλικού
Παιδικός σταθμός Νεοχωρίου
Παιδικός σταθμός Κατοχής
Παιδικός σταθμός Ευηνοχωρίου
Παιδικός σταθμός Σταμνάς
Παιδικός σταθμός Γουριάς
Σύνολα

Εφαρμογές Τιμή ανά εφαρμογή Κόστος
(χωρίς ΦΠΑ)
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
2
54,00
108,00
1080,00
ΦΠΑ
259,20
Γενικό Σύνολο 1.339,20

Είδος Εφαρμογής
Μυοκτονία
Απεντόμωση
Οφιοαπώθηση
Σύνολο

Κόστος χωρίς ΦΠΑ
1080,00
1080,00
1080,00
3240,00
777,60
ΦΠΑ
4.017,60
Συνολική Δαπάνη

Μεσολόγγι 22/11/2019
Θεωρήθηκε
Η Προϊστάμενη

Τιμόκλεια Ντάνου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Μεσολόγγι: /

/2019

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επωνυμία:
Εταιρική Μορφή:
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.:
Δ/νση – Τ.Κ.:
Τηλέφωνο – ΦΑΞ:
Οι παρακάτω τιμές τιμολογίου ισχύουν για την προμήθεια των υλικών και την πλήρη
εργασία, δηλαδή συμπεριλαμβάνουν την ημερήσια αποζημίωση των μηχανημάτων
και των χειριστών τους. Οι λοιπές δαπάνες λειτουργίας και κίνησης, ασφάλισης κλπ.
βαρύνουν τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνονται στις ημερήσιες μισθώσεις και
ημερομίσθια.

Είδος Εφαρμογής
Μυοκτονία
Απεντόμωση
Οφιοαπώθηση
Σύνολο

Κόστος χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ
Συνολική Δαπάνη

Ο προσφέρων
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