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ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ :213-2037265
Email: promithies@perama.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Αριθ. Πρωτ.:

∆ήµος Περάµατος 05/11/2020
Α. Π.: 15691

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Απολύμανση Δημοτικών Κτηρίων, Σχολικών μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών Αθλητικών χώρων
και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτηρίων, Σχολικών μονάδων,
Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη
και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» συνολικού προϋπολογισμού 24.799,76 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , σύμφωνα με την με αρ.13/2020 με αρ. πρωτ. 13489/30-09-2020 Μελέτη
της Δ/νσης Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων του Δήμου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Η υπηρεσία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά όπου να αναφέρεται το κόστος (με υπογραφή
και σφραγίδα) για τα ανωτέρω μέχρι και την 10/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στο τμήμα προμηθειών του
Δήμου Περάματος, Δ/νση Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος Δημαρχείο Περάματος ή στο mail:
promithies@perama.gr .(Ψηφιακά υπογραμμένες).
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται
στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43
του Ν.4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.
(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
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β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό
προμήθεια ειδών.
Προσφορές που θα κατατεθούν και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος θα συνεχίσει τη διερεύνηση για συλλογή προσφορών
χωρίς περεταίρω ενημέρωση.

Με Εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΤΑΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. Πρωτ.
Πέραμα:
Αρ. Μελέτης: 13/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

«Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτηρίων, Σχολικών μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών
Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

24.799,76 Ευρώ (Με Φ.Π.Α.)

Cpv : 90900000-6

Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης

Cpv : 90920000-2

Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

ΜΕΛΕΤΗ: Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων, Σχολικών
μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών
Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτηρίων, Σχολικών μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών
Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό
διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.
ΣΥΝΟΛΙΚO ΠΟΣO ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: σε Ευρώ με ΦΠΑ

24.799,76 €

Cpv : 90900000-6 , Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης
Cpv : 90920000-2, Υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων
Έχοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσα κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του Κορωνοϊού
COVID-19. Ο Δήμος Περάματος, προκειμένου να διατηρήσει την υγιεινή των χώρων προληπτικά αλλά
κυρίως να αποφύγει τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικής και ιογενούς ασθένειας ιδιαίτερα σε χώρους με
αυξημένο συνωστισμό όπως τα Δημοτικά κτίρια, Σχολικά κτίρια, κτίρια Κοινωνικών Υπηρεσιών, -Παιδικών
Σταθμών, Δημοτικών εγκαταστάσεων κ.α. προτίθεται να προχωρήσει σε Απολυμάνσεις των Δημοτικών
Κτηρίων, Σχολικών μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19.
Στην παρούσα περιγραφή προβλέπονται & περιλαμβάνονται εργασίες και υπηρεσίες μικροβιακής
απολύμανσης για τη προστασία και απο Κορωνοϊού. Σε αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζονται
σκευάσματα νέας γενιάς για την καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών (μικρόβια, βακτήρια, ιοί ) που
πιθανόν να έχουν εισβάλει και να παραμένουν στους χώρους αυτούς.
Όλα τα σκευάσματα (φάρμακα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ασφαλή και πιστοποιημένα από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) εγκεκριμένα για κατοικημένους χώρους και φιλικά προς τους
ανθρώπους.
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας
περί δημοσίων συμβάσεων, που προβαίνει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσιών,
απολύμανσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός των
γεωγραφικών ορίων του.
Ενώ στην περίπτωση Λήξης της χρονικής διάρκειας της παραπάνω πράξης χωρίς ανανέωση η διαδικασία θα
γίνει με απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.
Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.799,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ μπορεί να
μεταβάλλονται οι επιμέρους ποσότητες και δαπάνες μεταξύ των ομάδων Α ως Δ και ανάλογα με τις ανάγκες
που πιθανόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του. Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης,
είναι μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέραν του ενός έτους από την υπογραφή της.
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Κριτήριο Κατακύρωσης : Ο Ανάδοχος θα προκύψει από την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, με προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της
μελέτης, μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και εφόσον πληροί τις απαραίτητες, προϋποθέσεις
που αναφέρονται στη Μελέτη.
Οι σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στους κωδικούς του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου του
έτους 2020.
Πέραμα 10/09/2020
Ο Συντάξας

Υποθέσιμος Κων/νος
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TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εργασίες θα αφορούν υπηρεσίες μικροβιακής απολύμανσης, για τη προστασία, των εργαζομένων,
μαθητών αλλά και των Δημοτών & πολιτών, έναντι του Κορωνοϊού Covid 19, σε όλες τις εγκαταστάσεις και
σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Περάματος
Η εφαρμογή μικροβιακής απολύμανσης, έχει στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Οι εργασίες
αφορούν επαναλαμβανόμενες εφαρμογές, ανάλογα με τη χρήση, την επικινδυνότητα και την
επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων, όπως περιγράφονται ενδεικτικά στην Προμέτρηση και τον
Προγραμματισμό των εργασιών σε παρακάτω πίνακες.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Υπηρεσία αφορά εργασίες απολυμάνσεων σε κτήρια και εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Δήμου Περάματος.
Η εργασία αυτή θα είναι επαναλαμβανόμενη με ρυθμούς που προσδιορίζονται από τη χρήση κάθε χώρου και
περιγράφονται από τις ομάδες χώρων με ρυθμό επανάληψης της εφαρμογής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.
Λόγω του απροσδιόριστου της συμπεριφοράς του Covid19, επιτρέπονται αλλαγές μεταξύ των ομάδων που
δεν θα επηρεάζουν τον συνολικό προϋπολογισμό της εργασίας. Η εφαρμογή του προγράμματος
απολύμανσης αποσκοπεί στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας με κύριο αντικείμενο την καταπολέμηση του
νέου Κορωνοϊού Covid-19. Σκοπός του έργου είναι η καθολική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της
παρουσίας και δράσης του νέου Κορωνοϊού Covid-19 με τακτικές και έκτακτες απολυμάνσεις που
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, όπως επίσης και της απρόσκοπτης φυσιολογικής
λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης του Δήμου.
Περιγραφή μεθόδου απολύμανσης
Η μέθοδος εφαρμογής της μικροβιακής απολύμανσης, καθορίζει την αποτελεσματικότητα και το βαθμό
εξάλειψης της μικροβιακής μόλυνσης από τις επιφάνειες και τον αέρα των εγκαταστάσεων στις οποίες
εφαρμόζεται.
Η μέθοδος εφαρμογής που θα επιλεγεί οφείλει να είναι απόλυτα ασφαλής για τους χρήστες μετά την
εφαρμογή της απολύμανσης, να μην προκαλεί βλάβες στην υγεία των ανθρώπων και ζώων ή αλλοιώσεις σε
παντός τύπου εξοπλισμούς και αντικείμενα και να μην υποβαθμίζει το περιβάλλον, με αποτέλεσμα ο χώρος
και μετά την απολύμανση να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια αλλά και σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα.
Η εφαρμογή της απολύμανσης / μικροβιοκτονίας ενδείκνυται να γίνει με τη μέθοδο της ψυχρής εκ
νέφωσης (cold fogger), καλύπτοντας το σύνολο του όγκου του προς απολύμανση χώρου και των
αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν. Η εφαρμογή της εκ νέφωσης είναι αντίστοιχη του ψεκασμού, με
την διαφορά ότι τα σταγονίδια γίνονται πιο μικρά (μικρού ή υπέρμικρου όγκου) μέσω αυξημένης πίεσης στο
ειδικό μηχάνημα εκ νέφωσης ULV (fogger) όπου το απολυμαντικό με τη μορφή νεφελώματος διοχετεύεται
και καταλαμβάνει όλο τον όγκο του χώρου που πρέπει να απολυμάνει. Κατά την εφαρμογή του
εξουδετερώνεται το υπάρχον μικροβιακό φορτίο.
Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή με εκ νέφωση μειώνει σημαντικά τον αριθμό των βιώσιμων μολυσματικών
παθογόνων σε σύγκριση με τα συμβατικά μέσα απολύμανσης, απολυμαίνει τις επιφάνειες και τον αέρα,
σκοτώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς και εξουδετερώνει ένα ευρύ φάσμα βακτηριδίων, ιών,
μυκήτων και σπόρων σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μειώσεις που φτάνουν μέχρι και τα 6 log (1
εκατομμυριοστό του αρχικού μικροβιακού φορτίου).

Σκευάσματα
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Η επέμβαση θα γίνει με σκευάσματα πλήρως βιοδιασπώμενα, ευρείας δράσεως εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ,
ατοξικά, ακίνδυνα για τον άνθρωπο, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους,
με εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης ακόμη και στα πιο απρόσιτα σημεία, καταπολεμώντας μεγάλο φάσμα
πιθανών εστιών (αποτελεσματικά κατά ιών, μικροβίων, βακτηρίων, μυκήτων), τα οποία δεν πρέπει να έχουν
υπολειμματική δράση.
Ειδικότερα τα σκευάσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μικροβιακή απολύμανση θα πρέπει :






να πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και να τηρούν όλες τις προδιαγραφές της
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων) και η εφαρμογή τους να
ακολουθεί την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 98/8 ΕΚ) και εθνική νομοθεσία (Π.Δ. 205/2001)
να είναι εγκεκριμένα για χρήση σε εσωτερικούς χώρους υψηλού κινδύνου και να είναι ακίνδυνα για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
να περιλαμβάνονται στη λίστα του Ε.Ο.ΔΥ., για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών
μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2.
να έχουν αποδεδειγμένη ιοκτόνο-μικροβιοκτόνο δράση κατά των ιών με έλυτρο.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες, να είναι κατάλληλα για χρήση σε επιφάνειες με
ιδιαίτερα υψηλό μικροβιακό φορτίο και δεν θα πρέπει να καταστρέφουν ή να αλλοιώνουν τις επιφάνειες και
τα αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε επαφή.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί το σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για
την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών. Τα απολυμαντικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για την
εργασία της μικροβιακής απολύμανσης, θα είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ και θα συνοδεύονται από τα
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της παρασκευάστριας εταιρείας στην Ελληνική γλώσσα.
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των σκευασμάτων, όπως αυτές ορίζονται από την
κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση με τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των εφαρμογών μικροβιακής
απολύμανσης που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια των εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και για
την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Δήμος Περάματος διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες
παρασκευής και λήξης, συνθήκες αποθήκευσης, τρόπος διάθεσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση
εφαρμογής των εφαρμοζόμενων σκευασμάτων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας του εργαζόμενου
προσωπικού, κ.ά.).
Υποχρεώσεις του αναδόχου
Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται άμεσα σύμφωνα με τον Πρόγραμμα της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά
από αίτημα του Δήμου Περάματος.
Η αραίωση του απολυμαντικού σκευάσματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του
προϊόντος όπως αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.
Η χρησιμοποίηση του απολυμαντικού διαλύματος θα πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρόνο μετά την
παρασκευή του.
Ο χώρος παρασκευής του απολυμαντικού διαλύματος και ο χώρος εφαρμογής, θα διατηρείται καθαρός από
τα συνεργεία της αναδόχου εταιρείας, με ευθύνη και μέριμνα της ιδίας.
Δεν θα επιτρέπεται η ρύπανση των χώρων εφαρμογής, με σκευάσματα και κενά δοχεία συσκευασίας.
Η διαχείριση των κενών δοχείων θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ορθής αποθήκευσης και φύλαξης
γεωργικών φαρμάκων με ευθύνη του Αναδόχου.

20PROC007598792 2020-11-05

Οι εφαρμογές της μικροβιακής απολύμανσης θα πραγματοποιούνται με ευθύνη του Αναδόχου και υπό την
επίβλεψη δικού της υπεύθυνου επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, τα οποία
και θα αναρτά σε εμφανή σημεία των χώρων εφαρμογής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Περάματος καθώς και σε
οποιαδήποτε εγκατάσταση εφαρμογής του ζητηθεί ‘Φάκελο Μικροβιακής Απολύμανσης’, ο οποίος θα
περιλαμβάνει το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του σκευάσματος που εφαρμόσθηκε και την Έγκριση
Κυκλοφορίας του σκευάσματος από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων
του, των εργαζομένων του Δήμου και των φορέων αυτού καθώς και των χρηστών των εγκαταστάσεων
εφαρμογής.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί συνολική έκθεση πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει όλες
τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν.
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι συμμετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισμό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
 να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας, δηλαδή εργασίες απολύμανσης,
η οποία θα αποδεικνύεται από τους σχετικούς Κ.Α.Δ. της επιχείρησης
 να είναι εγγεγραμμένες στο οικείο επαγγελματικά ή εμπορικό μητρώο ή Επιμελητήρια για τις
αντίστοιχες εργασίες
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Απαιτούμενο προσωπικό
Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.
 Θα παρέχονται πληροφορίες στον υπεύθυνο υπάλληλο ή ωφελούμενο, που θα παρίσταται ανά χώρο
εφαρμογής, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων, τη δραστικότητά τους,
τις προφυλάξεις κλπ, οι οποίες θα δίδονται προφορικά, αλλά και γραπτά στο πιστοποιητικό, που θα
παραδίδεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Αναδόχου, μετά το πέρας κάθε εφαρμογής.
 Θα χρησιμοποιηθούν σκευάσματα και μέθοδοι, έχοντας ως κριτήριο επιλογής την ελάχιστη τοξικότητα για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, με τη μέγιστη ασφάλεια.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες, θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς τους και επί ποινή αποκλεισμού:









να διαθέτουν και να καταθέσουν Άδεια Καταπολέμησης Εντόμων & Τρωκτικών Σε Κατοικημένους
Χώρους , από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ισχύ.
να διαθέτουν στο προσωπικό τους επιστήμονα, όπου στα επαγγελματικά του δικαιώματα θα του
παρέχεται το δικαίωμα διενέργειας απολυμάνσεων χώρων και θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του
πίνακα προσωπικού της επιχείρησης, όπου θα φαίνεται η απασχόληση του εν λόγω επιστήμονα, και
του αντιστοίχου Φ.Ε.Κ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γενική
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος , Αρ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ 19954 20/3/2020
να διαθέτουν στο πεδίο Μικροβιοκτονίας - Απολύμανσης σε ισχύ και να προσκομίσουν τα εξής
πρότυπα:
Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,
Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο και
Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο
να έχουν στην διάθεση τους τουλάχιστον πέντε (5) μηχανήματα ψυχρής εκ νέφωσης, για την άμεση
και παράλληλη απολύμανση των εγκαταστάσεων όταν χρειαστεί όπως π.χ. (σχολικών μονάδων και
των 2 βαθμίδων ή δημοτικών κτιρίων) σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ή άλλων ειδικών
περιπτώσεων.
Η κατοχή των συγκεκριμένων μηχανημάτων θα πρέπει να αποδεικνύεται π.χ. με τιμολόγια αγοράς
(τα οποία θα φέρουν επικύρωση γνησίου αντιγράφου)
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να καταθέσουν το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς
και την Έγκριση Κυκλοφορίας του σκευάσματος από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
να απασχολούν και να μπορούν να διαθέσουν για τις ανάγκες των εργασιών, τουλάχιστον πέντε (5)
εργαζόμενους σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ή άλλων ειδικών περιπτώσεων.
Η συγκεκριμένη απαίτηση θα ικανοποιείται με Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας όπου θα αναφέρεται ότι θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην Τεχνική
Μελέτη, καθώς και με την πρόσφατη Κατάσταση Προσωπικού της επιχείρησης.
Να υποβάλλουν τουλάχιστον μία βεβαίωση καλής εκτέλεσης στη συγκεκριμένη εργασία και να
προσκομίσουν τουλάχιστον μία σύμβαση μικροβιακής απολύμανσης, ποσού ίσου με το 100 % ή
μεγαλύτερου της αξίας της παρούσας εργασίας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ο Ανάδοχος, ταυτόχρονα με την ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών στους ορισθέντες χώρους (κτίρια
εγκαταστάσεις) θα έχει την υποχρέωση της επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου σε ζητήματα σχετικά με
το αντικείμενο του παρόντος.
Ειδικά αναλαμβάνει να διαθέσει την επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία του επί του αντικειμένου εφόσον
του ζητηθεί. Επίσης σε συνεργασία με τις Δημοτικές Υπηρεσίες μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες
πρόσθετες ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στα σημεία εφαρμογής όπως πχ.
πιθανόν ο από πριν ( καλός καθαρισμός των επιφανειών ψεκασμού). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις και τους κανόνες ορθής πρακτικής με στόχο τη
βέλτιστη εφαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίτευξη άριστου αποτελέσματος, με τη μέγιστη
δυνατή ασφάλεια και σεβασμό του περιβάλλοντος, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της καλής
πίστης.

Πέραμα 10/09/2020
Ο Συντάξας

Υποθέσιμος Κων/νος
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ΜΕΛΕΤΗ: «Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων, Σχολικών
μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών
Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αρ. Μελέτης 13/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.799,76 € ( Με Φ.Π.Α.)

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Οι υπηρεσίες απολύμανσης – μικροβιοκτονίας θα πραγματοποιηθούν σε συνολική έκταση επιφανείας
52.162,48 τετραγωνικών μέτρων χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι επαναλήψεις των εφαρμογών όπου και
όποτε απαιτηθεί η επανάληψη τους και αφορά τους παρακάτω χώρους ευθύνης του Δήμου όπως
απεικονίζονται στον πίνακα 2 της μελέτης :
Ομάδα Α ως Γ: Σχολικές μονάδες : Νηπιαγωγεία , Δημοτικά , Γυμνάσια και Λύκεια, Δημοτικά κτίρια και
εγκαταστάσεις :Δημαρχείο, ΚΕΠ , Αμαξοστάσιο, κ.α.
Ομάδα Δ : Οχήματα του Δήμου : απορριμματοφόρα , λεωφορεία , επιβατικά κ.α.
Για όλες τις ομάδες οι εργασίες θα είναι επαναλαμβανόμενες, με ρυθμούς που προσδιορίζονται από τη χρήση
κάθε χώρου, όπως περιγράφονται στην Αναλυτική Προμέτρηση – Τεχνική Περιγραφή, πίνακας 2.
Για την Ομάδα Α ως Γ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την απολύμανση των σχολείων, Ειδικού σχολείου, όπου
φοιτούν παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων των εφαρμογών αν
χρειαστεί.
Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος Κορωνοϊού- Covid- 19, σε οποιοδήποτε χώρο ευθύνης του Δήμου, ο
ανάδοχος δεσμεύεται για την άμεση παρέμβαση του και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών
απολύμανσης. Επίσης λόγω του απροσδιόριστου της συμπεριφοράς του Κορωνοϊού-Covid-19, επιτρέπονται
αλλαγές μεταξύ των ομάδων που δεν θα επηρεάζουν τον συνολικό προϋπολογισμό των εργασιών.
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε τρίτους με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορούν στα Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του ,ΦΕΚ 55 Α΄/11-03-2020 και ΦΕΚ 64 Α΄/14-03-2020 και από τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, Ν4555/2018/ Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Ο Δήμος Περάματος δύναται, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων, να ζητήσει την παράταση της
υλοποίησης του προγράμματος ή την εκτέλεση συμπληρωματικών υπηρεσιών αυτών της Σύμβασης που θα
υπογραφεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εάν απαιτηθούν για την αποτελεσματική ολοκλήρωση του
σκοπού των εργασιών. Λόγοι παράτασης ή επέκτασης μπορεί να είναι η απειλή της Δημόσιας Υγείας, η
έκδοση οδηγιών και αδειών για χρήση νέων μεθόδων από τα συναρμόδια Υπουργεία, η αναγκαιότητα λήψης
πρόσθετων μέτρων για τον όποιο λόγο, ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες οι οποίες δύναται να ευνοούν τη
δημιουργία ανθυγιεινών εστιών, η αναγκαιότητα πρόσθεσης νέων σημείων παρέμβασης λόγω αντιμετώπισης
προβλημάτων, και άλλοι.
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Η δαπάνη της παρούσας υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Επτακοσίων
Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Εξι Λεπτών (24.799,76 € )(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) , σε
βάρος Κ.Α. Εξόδου του Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2020 (πίνακας 1) και αν χρειαστεί τα
υπολειπόμενα ποσά που πιθανόν να προκύψουν θα μπορούν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του
έτους 2021 .
Πίνακας 1 : Κωδικών Εξόδων Προϋπολογισμού 2020
ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ

15-6279.0001

Απολύμανση χώρων σχολικών κτιρίων, βρεφονηπιακών σταθμών,
ΚΑΠΗ, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πολιτιστικών Κέντρων, Αθλητικών
Χώρων, Κοινόχρηστων χώρων κλπ ως μέτρα πρόληψης από COVID
19

24.800,00

Πίνακας 2 :

Ενδεικτικός Πίνακας των Επιφανειών των Κτιρίων, (Δημοτικά, Σχολικές μονάδες,
Παιδικοί Σταθμοί, Πολιτιστικοί χώροι & λοιπές Εγκαταστάσεις)
ΟΜΑΔΑ Α ως Γ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
& ΧΡΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1

Δημαρχείο

Λεωφ.
Δημοκρατίας 28

220

2.675,99

2

Πολιτιστικό Κέντρο

Φωκίωνος 3 και
Νεωρίων

242

301,93

3

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Θράκης 1 και
Καραολή
Δημητρίου 25

155

271,00

4

Α΄ΚΑΠΗ

Μακεδονίας 35

57

5

Β΄ΚΑΠΗ

Λεωφ. Ειρήνης 30
Βοσπόρου
11β

6

ΚΑΠΗ Ν. Ικονίου

Γ. Παπανδρέου
και Μπιζανίου

476

200,00

7

Κτίριο Πρόνοιας Δημοτικών Υπηρεσιών

Ηπείρου 45 - 55

204

300,00

8

Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης

Αναπαύσεως Δυτικό Άκρο

1.572,08

9

ΚΕΠ

Λ. Δημοκρατίας
215

130,00

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Α/Α
& ΧΡΗΣΗ
10

Ανοικτό Θέατρο
"Μ. Θεοδωράκης"

Δ/ΝΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Δυτικό Άκρο

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
ΑΡ.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

215 (19

Συνοικισμού)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (m2)

οικ. 8

654,84

οικ. 7

517,34

ΑΡ.
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
(m2)
4.681,00
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Δημοτικός Κινηματογράφος
"ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ"

Λ. Δημοκρατίας
164

12

Κολυμβητήριο

Αναπαύσεως Δυτικό Άκρο

13

Κλειστό Γυμναστήριο
Πρόνοιας

Καποδιστρίου

204

920,00

14

Κλειστό Γυμναστήριο
Ικονίου

Γ. Παπανδρέου
και Μπιζανίου
(Αμαλιάδος)

476

1.378,00

Λανίτου

386

311,00

15 Γήπεδο Ποδοσφαίρου κτίρια

16

1.550,52

Χώρος Αθλητικών
Εγκαταστάσεων Γηπέδων Λ. Δημοκρατίας
5Χ5
"ΑΡΜΟΣ"
164
Κτίριο 1 - Κτίριο 2

17

Κτίρια Δημοτικών
Υπηρεσιών
Κτίριο Α - Συνεργείο
Αυτοκινήτων
Κτίριο Β - Φυτώριο

Γοργοποτάμου 5

18

Κτίρια Δημοτικών
Υπηρεσιών
στο χώρο του "Πρώην
Νεκροταφείου"

Αναπαύσεως

19 Κτίριο Δημοτικών Υπηρεσιών

696,59

218
(13
Συνοικισμού)

256,78

Στ. Γεωργόπουλου
221
και Ανώνυμος
(15α
Πεζόδρομος
Συνοικισμού)

Βρεφονηπιακός και 2ος
Παιδικός Σταθμός
ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΑ

Κολοκοτρώνη

311

21

1ος Παιδικός Σταθμός

Λεωφ. Ειρήνης
217 και
Ελευθερίας 2

6

22

3ος Παιδικός Σταθμός
Ναύσταθμος

Ναύσταθμος
Ν.ΟΧ. Περάματος

23

4ος Παιδικός Σταθμός
Ναύσταθμος

Ναύσταθμος
Ν.ΟΧ. Περάματος

20

229,88

οικ.

7

167,78

667,76

10,11,12,13,14

425,50

850,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ

18.676,99

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ

ΕΤΟΣ

Ο.Τ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ m2
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

20PROC007598792 2020-11-05
24 1ο ΝΗΠ & 6ο ΔΗΜ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ 7

1989

7

25 2ο ΝΗΠ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 31

1996

180

290,40

26 3ο ΝΗΠ & 3ο ΔΗΜ

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2

1985

50

944,12

27 4ο ΝΗΠ

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 3 &
ΜΕΝΙΠΠΟΥ

1996

126

236,12

28 5ο ΝΗΠ

ΕΜΜ. ΠΑΠΑ 3

2007

181

381,51

ΣΥΝΟΛ0

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ

1.173,62

3.025,77

ΕΤΟΣ

Ο.Τ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ Μ2
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

29 6ο ΝΗΠ

ΠΑΝ. ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ
72

2002

104

271,95

30 8ο ΝΗΠ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
165

1998

34

170,27

31

8ο ΔΗΜ

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
165

1996

34

1.120,57

32

ΝΗΠ & ΔΗΜ
Ν. ΙΚΟΝΙΟ

ΝΙΚΗΣ 61

1987

Χ

2.323.19

33

1ο ΔΗΜ &
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 9o ΝΗΠ

Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25

1978

155

2.214,38

3.777,17

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ

ΕΤΟΣ

Ο.Τ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ Μ2
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

34 2ο ΔΗΜ

ΦΛΕΜΙΝΓΚ 127

1980

90

1.337,40

35 4ο ΔΗΜ

ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 2

1983

164

1.875,40

36 5ο ΔΗΜ & 10ο ΝΗΠ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
2

184

2.615,00

5.827,80

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ

Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1ο ΓΥΜΝ & 1ο ΛΥΚ &

37 ΕΣΠΕΡΙΝΟ

2ο ΓΥΜΝΑΑΣΙΟ

38

Δ/ΝΣΗ
Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ &
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
ΕΥΡΥΒΙΑΔΟΥ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠ
ΟΛΕΩΣ

ΕΤΟΣ

Ο.Τ.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ Μ2
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

1979

Χ

6.568,95

1993

43

2.085,00
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39
40
41

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ& 2ο ΛΥΚΕΙΟ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
& ΣΟΥΛΙΟΥ 4

1ο ΕΠΑΛ
PESCA

2002

Χ

4.579,00

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
& Μ. ΚΙΟΥΡΙ

Χ

6.654,59

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
& Μ. ΚΙΟΥΡΙ

Χ

967,21

ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ

20.854,75

Σύνολο ΣΧΟΛΕΙΩΝ

33.485,49

Γενικό Σύνολο

52.162,48

O Παραπάνω ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ με τα ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ προς ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ CONID-19
(Ο Πίνακας είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός για τον Δήμο Περάματος που διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει όλους τους
χώρους αρμοδιότητάς του)
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ΜΕΛΕΤΗ: «Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων, Σχολικών μονάδων,
Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών Αθλητικών χώρων
και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων για την
πρόληψη και τον περιορισμό διάδοσης του
Κορωνοϊού COVID-19.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Αρ. Μελέτης 13/2020

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.799,76 € ( Με Φ.Π.Α.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

A/A

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

Ομάδα Α : Απολύμανση
Σχολικών μονάδων και
λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων Συνολικής
Επιφάνειας ανά εφαρμογή
1 έως 300 τετρ. μέτρα

Τεμάχιο

2

Ομάδα Β : Απολύμανση
Σχολικών μονάδων και
λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων Συνολικής
Επιφάνειας ανά εφαρμογή
301 έως 1000 τετρ.
μέτρα

3

Ομάδα Γ : Απολύμανση
Σχολικών μονάδων και
λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων Συνολικής
Επιφάνειας ανά εφαρμογή
απο 1000 και πάνω τετρ.
μέτρα

4

Ομάδα Δ : Απολύμανση
Οχημάτων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

10

125

1.250,00

Τετρ. Μέτρα

9.812

0,5

4.906,00

Τετρ. Μέτρα

42.096

0,3

12.628,80

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.784,80

15

1.215,00

Τεμάχια
(εφαρμογή)

81 (Χ*Ψ
επαναλήψεις)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο Συντάξας
Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

Υποθέσιμος Κων/νος
Πολ. Μηχανικός MSc

19.999,80
4.799,96
24.799,76

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μουστάκης Απόστολος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
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ΜΕΛΕΤΗ: Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων, Σχολικών
μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών
Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον
περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τμήμα Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

Αρ. Μελέτης 13 /2020

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία απολύμανσης λόγω Κορωνοϊού για την διατήρηση
της υγιεινής των χώρων και για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικής και ιογενούς ασθένειας ιδιαίτερα σε
χώρους με αυξημένο συνωστισμό όπως τα Δημοτικά κτίρια, Σχολικά κτίρια, κτίρια Κοινωνικών Υπηρεσιών,
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών κ.λ.π.
Θα πρέπει να εφαρμόζονται σκευάσματα νέας γενιάς για την καταπολέμηση παθογόνων μικροοργανισμών
όπως μικρόβια, βακτήρια, μύκητες, ιοί και πρωτόζωα κ.λ.π. που έχουν εισβάλει στους χώρους για την
πρόληψη της Δημόσιας Υγείας.
Όλα τα σκευάσματα (φάρμακα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ασφαλή και πιστοποιημένα από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) εγκεκριμένα για κατοικημένους χώρους και φιλικά προς τους
ανθρώπους.
Η δαπάνη της παρούσας υπηρεσίας και εργασιών (Α+Β+Γ+Δ) ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ 24.799,76€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) , σε βάρος Κ.Α. Εξόδου του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2020 (πίνακας 1) και αν χρειαστεί τα υπολειπόμενα ποσά που
πιθανόν να προκύψουν θα μπορούν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2021 .
Πίνακας 1 : Κωδικών Εξόδων Προϋπολογισμού
ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15-62979.0001

Απολύμανση χώρων σχολικών κτιρίων, βρεφονηπιακών
σταθμών,ΚΑΠΗ, Κοινωνικών Υπηρεσιών,Πολιτιστικών Κέντρων,
Αθλητικών Χώρων, Κοινόχρηστων χώρων κλπ ως μέτρα πρόληψης
από COVID 19

ΠΟΣΟ με ΦΠΑ
24.800,00

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η παραπάνω εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
[Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].

 του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,
 της περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»],
 των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
 των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 118 του Ν. 4412/08.08.2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα,
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 της παρ. 1 του άρθρου 116 του Ν. 4412/08.08.2016,
 του άρθρου 120 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του άρθρου 22 του
Ν. 4441/2016,

 των παρ.1 και 2 άρθρου 73 του Ν.4412/2016 [ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού],

 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016,
 την ανάρτηση απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ (για συμβάσεις άνω των 1.000 ευρώ) (άρθρο 38
παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017),

 του άρθρου 2 παρ.4 περιπτ.6α Ν. 3861/2010 (Ανάρτηση στη Διαύγεια),
 του άρθρου 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016,
 του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι :
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Η τεχνική περιγραφή
ε) Προσφορά {με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά
αποκλειστικά βάση τιμής (άρθρο 86 παρ.1 του Ν.4412/2016)}
Άρθρο 4ο : Εγγύηση συμμετοχής / καλής εκτελέσεως

α. Εγγύηση συμμετοχής :Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, (άρθρο
72 παρ. 1α του Ν.4412/2016)

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, (άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016)
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά
Ο Οικονομικός Φορέας (Προμηθευτής) πριν την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει στην
Υπηρεσία τα κάτωθι:
- α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
- β. Φορολογική ενημερότητα.
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Οι συμμετέχουσες εταιρείες, θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς τους και επί ποινή αποκλεισμού:







να διαθέτουν και να καταθέσουν Άδεια Καταπολέμησης Εντόμων & Τρωκτικών Σε Κατοικημένους
Χώρους , από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ισχύ.
να διαθέτουν στο προσωπικό τους επιστήμονα, όπου στα επαγγελματικά του δικαιώματα θα του
παρέχεται το δικαίωμα διενέργειας απολυμάνσεων χώρων και θα αποδεικνύεται με την κατάθεση του
πίνακα προσωπικού της επιχείρησης, όπου θα φαίνεται η απασχόληση του εν λόγω επιστήμονα, και
του αντιστοίχου Φ.Ε.Κ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Γενική
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος , Αρ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π./οικ 19954 20/3/2020
να διαθέτουν στο πεδίο Μικροβιοκτονίας - Απολύμανσης σε ισχύ και να προσκομίσουν τα εξής
πρότυπα:
Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,
Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο και
Πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο
να έχουν στην διάθεση τους τουλάχιστον πέντε (5) μηχανήματα ψυχρής εκ νέφωσης, για την άμεση
και παράλληλη απολύμανση των εγκαταστάσεων όταν χρειαστεί όπως π.χ. (σχολικών μονάδων και
των 2 βαθμίδων ή δημοτικών κτιρίων) σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ή άλλων ειδικών
περιπτώσεων.
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Η κατοχή των συγκεκριμένων μηχανημάτων θα πρέπει να αποδεικνύεται π.χ. με τιμολόγια αγοράς
(τα οποία θα φέρουν επικύρωση γνησίου αντιγράφου)
να καταθέσουν το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του σκευάσματος που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς
και την Έγκριση Κυκλοφορίας του σκευάσματος από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
να απασχολούν και να μπορούν να διαθέσουν για τις ανάγκες των εργασιών, τουλάχιστον πέντε (5)
εργαζόμενους σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ή άλλων ειδικών περιπτώσεων.
Η συγκεκριμένη απαίτηση θα ικανοποιείται με Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας όπου θα αναφέρεται ότι θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό που ορίζεται στην Τεχνική
Μελέτη, καθώς και με την πρόσφατη Κατάσταση Προσωπικού της επιχείρησης.
Να υποβάλλουν τουλάχιστον μία βεβαίωση καλής εκτέλεσης στη συγκεκριμένη εργασία και να
προσκομίσουν τουλάχιστον μία σύμβαση μικροβιακής απολύμανσης, ποσού ίσου με το 100 % ή
μεγαλύτερου της αξίας της παρούσας εργασίας.

Άρθρο 6ο Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας (άρθρο 217 του ν.4412/2016)
Ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της
σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και
λήγει σε ένα έτος από αυτήν.
Άρθρο 7ο Παρακολούθηση της σύμβασης εκτέλεση (εργασίας) υπηρεσίας (άρθρο 216 του
ν.4412/2016)
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’
ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο από φαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή
τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις
πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
3. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο
καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την
εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή
παραλαβής.
Άρθρο 8ο Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου (άρθρο 203 του ν.4412/2016)
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
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γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: α) αν δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και β) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση εργασίας κατά την περίπτωση
β' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία
πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο
της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι
λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής (αν χορηγήθηκε) στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο υπολογισμός των τόκων
γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής (εφόσον χορηγήθηκε) από τον προμηθευτή μέχρι
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016.
Άρθρο 9ο Ανωτέρα βία (άρθρο 204 του ν. 4412/2016)

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά.
Άρθρο 10ο Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης (άρθρο 219 του ν. 4412/2016)
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύμφωνα με την «παράγραφο 3» του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Άρθρο 11ο : Ασφάλεια προσωπικού του αναδόχου
Ο «Οικονομικός φορέας» υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ,η δε δαπάνη της ασφαλίσεως τους βαρύνει αυτόν .Σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει
ευθύνη σε ατυχήματα του προσωπικού του αναδόχου, φθορές σε μηχανικά μέσα αυτού, φθορές σε ξένη
ιδιοκτησία σε έργα του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. κλπ.
Άρθρο 12ο : Ακαταλληλότα υλικών – Ελαττώματα
Αν κατά την υλοποίηση της εργασίας η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η μη
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η
καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας
Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές
έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των
υλικών.
Άρθρο 13ο Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης.
β) Παραδόθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 14ο : Τιμές Μελέτης
Οι τιμές της μελέτης που υπάρχουν στην υποβληθείσα από τον Οικονομικό Φορέα προσφορά, αφορούν την
κατά μονάδα εργασίας τιμή για την τέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες καλής εκτέλεσης της όλης
εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία, φόροι, τέλη, Φ.Π.Α., κρατήσεις κ.λ.π.
Άρθρο 15ο : Αναθεωρήσεις τιμών – Όροι προσφοράς
Οι τιμές της μελέτης παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για
κανένα λόγω, καθόσον η προμήθεια δεν λαμβάνεται ως τεχνικό έργο για να ισχύουν οι σχετικές περί
αναθεωρήσεων διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προσφορές που περιέχουν οποιασδήποτε μορφής
όρους (π.χ. χρονική περίοδο προσφοράς η/ και άλλους οικονομικούς όρους θεωρούνται άκυρες και
απορρίπτονται).
Άρθρο 16ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
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Ο Οικονομικός Φορέας πρέπει να έχει υπ’ όψη του όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, Φ.Π.Α.
κ.λ.π. βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού η αυτές τις κρατήσεις
κ.λ.π. που ενδεχομένως θα επιβάλλονταν αργότερα. Επίσης ο ανάδοχος ευθύνεται για την καταβολή προς το
εργατοτεχνικό προσωπικό του, όλων των αποζημιώσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε μισθούς,
ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας, υπερωρίες κ.λ.π.
Άρθρο 17ο : Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 και μετά την κατάθεση
των παρεχόμενων στοιχείων σύμφωνα με την μελέτη και την σύμβαση και μετά τη σύνταξη και υπογραφή
του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και προσκόμιση και υποβολή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο
Λογιστήριο του Δήμου.
Πέραμα 10/09/2020

Ο Συντάξας
Προϊστάμενος Περιβάλλοντος Μελετών & Έργων

Υποθέσιμος Κων/νος
Πολ. Μηχανικός MSc

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Μουστάκης Απόστολος
Δρ.Χημικός Μηχανικός
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Επιτροπή Διαγωνισμού

( Επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ)

Ημερομηνία: ……./……../2020

Αρ. Μελέτης 13 /2020

Απολυμάνσεις Δημοτικών Κτιρίων, Σχολικών μονάδων, Παιδικών Σταθμών, Πολιτιστικών Αθλητικών χώρων και λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων για την πρόληψη και τον περιορισμό διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
A/A

1

2

3

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ομάδα Α :
Απολύμανση
Σχολικών μονάδων και
λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων
Συνολικής Επιφάνειας
ανά εφαρμογή
1
έως 300 τετρ. μέτρα
Ομάδα Β :
Απολύμανση
Σχολικών μονάδων και
λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων
Συνολικής Επιφάνειας
ανά εφαρμογή
301
έως 1000 τετρ. μέτρα
Ομάδα Γ :
Απολύμανση
Σχολικών μονάδων και
λοιπών Δημοτικών
εγκαταστάσεων
Συνολικής Επιφάνειας
ανά εφαρμογή
απο
1000 και πάνω τετρ.
μέτρα

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

10

Τεμάχιο

Τετρ. Μέτρα

9.812

Τετρ. Μέτρα

42.096

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4

Ομάδα Δ :
Απολύμανση
Οχημάτων

Τεμάχια
(εφαρμογή)

81 (Χ*ψ
επαναλήψεις)

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €
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Ακριβές Αντίγραφο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ήµος Περάµατος

