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ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΠΑΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΩΝ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η υλοποίηση των δαπανών για την
διενέργεια απολυμάνσεων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους/κτίρια Του Δήμου
Καλαμάτας, στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοΙού (CΟνΙD-19) και της ανάγκης
περιορισμού του.
Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου των πολιτειακών οργάνων της
κεντρικής διοίκησης, όπως η 25-2-2020 ΠΝΠ, (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) και σι
συμπληρωματικές αυτής, αφορούν και περιέχουν κατεπείγοντα μέτρα αnοφυγής
της διάδοσης του νέου κορωνοϊσύ στην Ελληνική επικράτεια. Ο Δήμος Καλαμάτας,
λαμβάνοντας υπόψη του την δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται από τις
αρνητικές συνέπειες του νέου κορωνοϊσύ και την συνακόλουθη λήψη των
αναγκαίων προληπτικών μέτρων, οφείλει να πραγματοποιεί τακτικές
απολυμάνσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές ΠΝΠ και ιδιαιτέρως: το ΦΕΚ 55/1103-20 (άρΘρο 10, παρ. 3 ), όπως επίσης και το άρθρο 26 «Κατεπείγουσες
διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του
κορωνοϊσύ» της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020, όπου
αναγνωρίζεται και υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη να παρέχονται υπηρεσίες
απολυμάνσεων και καθαριότητας, ο Δήμος Καλαμάτας Θα αναθέσει υπηρεσίες
απολύμανσης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοΙού CΟνΙD-19.
Τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, και του Υπουργείου
Υγείας αναφορικά με τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων λόγω Covid
19:
.
«Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών
μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SΑRS-Cον-2» ΕΟΔΥ 03/03/2020
.
«Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες
κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SΑRS-Cον-2» Υπουργείο Υγείας (ΔΙγ/Γ.Π/οικ.
19954/20-3-2020)
.
«Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών
μονάδων που έχουν εκτεθεί στον ιό SΑRS-Cον-2» Οδηγίες του ΕΟΔΥ 14/5/2020
.
«Λοίμωξη από τον νέο κορωνοΙο sars—cον-2 (cονίd-19) πρωτόκολλο
διαχείρισης κρούσματος για τους χώρους εργασίας του δημοσίου τομέα» Οδηγίες
ΕΟΔΥ 01/10/2020.

Οι δράσεις θα γίνονται με σύγχρονες μεθόδους που Θα εφαρμόζονται από
εξειδικευμένο προσωπικό και θα χρησιμοποιούν σκευάσματα, συσκευές και
αναλώσιμα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
τον ΕΟΦ, όπου ισχύει. Θα Πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα σι εκάστοτε
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας.

Οι υποwήφιοι ανάδογοι υποσούν να υποΒάλουν ποοσωοοέc και νια

μέοοc των ποοΒλεπόμενων εονασιών. δεν είναι απαοαίτητσ να υποΒάλουν
ποοσωοοά νια όλεc Τις εργασίεc.
Κοιτήσιο καταιιύοωσηc είναι η γαυπλότεση Τιμή ανά είδοc εανασίαc.

Επειδή Οι απολυμάνσεις σχετίζονται με την πορεία της πανδημίας, η οποία
δεν μπορεί να προβλεφθεί, σε περίπτωση που δεν χρειαστεί να υλοποιηθούν Οι
προβλεπόμενες σε αυτή τη μελέτη επεμβάσεις ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα
πληρωμής ή αποζημίωσης για το μέρος που δεν Θα έχει εκτελεστεί.
H παραπάνω υπηρεσία Θα βαρύνει τον υπό Κ.Α.: 35.7336.01 με τίτλο
«Απολυμάνσεις δημοτικών χώρων, κτιρίων και εξοπλισμού» με την πίστωση των
59.520,0CC στον προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3β’ του άρΘρου 10 της ΠΝΠ (55 A’ 11-3-2020) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊσύ
CΟνΙD-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΧ : Δημοτικοί πόροι

Η εκτέλεση των υπηρεσιών Θα διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-062010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-082016).
3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδισικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
-

.

5. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ
204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουατεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και
ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
8.Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 καθώς και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα
Κλεισθένης».
9.Τα ως άνω αναφερόμενα εφαρμόζονται

και ισχύουν

σήμερα.
ΟΣΥΝΤΑΞΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΙΙΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΩΝ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργασίες απολύμανσης εσωτερικών χώρων,
οχημάτων.

κτιρίων,

εξοπλισμού

και

Σύμφωνα με τα έως Τώρα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, όλες οι
δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων)
Πρέπει να καθαρίζονται πρώτα με ουδέτερο απορρυπαντικό και καλή μηχανική
τριβή και στη συνέχεια, αφού στεγνώσει η επιφάνεια, να απολυμαίνονται με:
.
φρέσκοδιάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου
συγκέντρωσης
τουλάχιστον 0.1% [αραίωση 1:50 (20m1:Ι000mΙ)αν χρησιμοποιείται οικιακή
χλωρίνη αρχικής συγκέντρωσης SOlo, ισοδύναμο με 1000 ppm διαθέσιμου
χλωρίου]για τουλάχιστον 1 mm. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να
ετοιμάζεται πριν από τη χρήση του και να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών. Σε
περίπτωση που η αρχική συγκέντρωση του υποχλωριώδους νατρίου είναι
διαφορετική του S% ο υπολογισμός της απαιτούμενης αραίωσης για τελική
συγκέντρωση Ο,Ι%
(1000 ppm διαθέσιμου χλωρίου) επιτυγχάνεται με τον
ακόλουθο τύπο: [%
αρχική συγκέντρωση
υπσχλωριώδους νατρίου /%
επιθυμητή τελική συγκέντρωση] -1 = Συνολικά μέρη νερού για κάθε μέρος
υποχλωριώδους νατρίου]
.
διάλυμα με βάση την αιθανόλη σε συγκέντρωση 70-80%,για
τουλάχιστον 1mm, αν η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί από τη χρήση του
υποχλωριώδους νατρίου
.
άλλο απολυμαντικό σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων(ΕΟΦ), με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων
ιών(ιοκτόνο), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική
νομοθεσία, όσον αφορά την αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο χρόνο συνιστάται)
και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο
προστατευτικό ατομικό εξοπλισμό. Πρέπει να ακολουθείται ο σωστός τρόπος
εφαρμογής και απόρριψης του εξοπλισμού.
ο απορριπτόμενος εξοπλισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανό
μολυσματικό υλικό και να απορρίπτεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Εφόσον χρησιμοποιηθεί προσ-ι-ατευτικός εξοπλισμός που δεν είναι μίας χρήσης,
επιβάλλεται η απολύμανσή του με τα κατάλληλα απολυμαντικά (π.χ. 0.1%
υποχλωριώδες νάτριο ή 70% αιθανόλη) μετά από κάθε χρήση. Στην περίπτωση
που χρησιμοποιηθούν άλλα απολυμαντικά, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες
του κατασκευαστή. Κατά τη χρήση ιων υιιολυμυντικών πρέπει ο χώρος να είναι
καλά αεριζόμενος.
Προστατευτικός ατομικός εξοπλισμός :
Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFΡ2 ή FFΡ3
Προστατευτική φόρμα, αδιάβροχη, με μακριά μανίκια, μίας χρήσης
Γάντια μίας χρήσης
Προστατευτικά γυαλιά
Όλες οι επιφάνειες που έχουν ενδεχομένως μολυνθεί, όπως τοίχοι και
παράθυρα, η λεκάνη της τουαλέτας και σι επιφάνειες του μπάνιου, πρέπει να
καθαρίζονται προσεκτικά.

Οι δημόσιοι χώροι από όπου έχει απλώς περάσει το συμπτωματικό άτομο,
όπως οι διάδρομοι, συστήνεται να καθαρίζονται σύμφωνα με τις συνήθεις
διαδικασίες καθαρισμού του φορέα και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή του απορρυπαντικού/απολυμαντικού και τη σχετική εθνική
νομοθεσία.
Οι επιφάνειες με τις οποίες έχει έρθει σε επαφή το συμπτωματικό άτομο, θα
Πρέπει να πλένονται και να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
Αυτές σι επιφάνειες περιλαμβάνουν:
αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά
όλες τις επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί όπως μπάνια,
τουαλέτες, πόμολα, τηλέφωνα, θρανία, υπολογιστές κ.α.
Για τον καθαρισμό και την απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών,
των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων, κ.α., πρέπει να χρησιμοποιούνται
πανάκια/υφάσματα μίας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού καθώς και σφουγγαρίστρες με
αποσπώμενες κεφαλές. Τα πανάκια/υφάσματα, το χαρτί και σι κεφαλές από τις
σφουγγαρίστρες θα πρέπει να απορρίπτονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικές
σακούλες και να αντιμετωπίζονται ως μολυσματικά απόβλητα στην περίπτωση που
ο καθαρισμός αφορά χώρους από όπου έχει περάσει επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Πρέπει να αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού και της απολύμανσης.
Στην περίπτωση που κάποια αντικείμενα δεν μπορούν να καΘαριστούν,
πλυθούν ή/και απολυμανθούν όπως περιγράφεται παραπάνω, όπως π.χ. έπιπλα
επικαλυμμένα με ταπετσαρία ή στρώματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρισμός
με ξηρό ατμό.
Παρ’ ότι είναι ακόμα άγνωστο σε ποιο χρονικό σημείο μηδενίζεται ο
κίνδυνος μετάδοσης της λοίμωξης από το περιβάλλον, εκτιμάται ότι αυτός θα
μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Μελέτες που έχουν γίνει με τους ιούς SARS
Coy και MERS-CoV δείχνουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο κίνδυνος είναι
πιθανό να μειωθεί σημαντικά μέσα σε 72 ώρες. Για τον λόγο αυτό, αν είναι εφικτό,
συστήνεται να γίνει ο καθορισμός 72 ώρες μετά από την παρουσία του πιθανού ή
επιβεβαιωμένου κρούσματος στο χώρο, γιατί το ιικό φορτίο αναμένεται ότι Θα έχει
μειωθεί σημαντικά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Να κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του προσωπικού καθαριότητας στις
περιπτώσεις πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος, για πιθανή ιχνηλάτηση
επαφών και παρακολούθηση για 14 ημέρες μετά τον καΘαρισμό.
Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων πρέπει να γίνεται υπό
την ευθύνη ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα(π.χ. Επόπτες Δημόσιας Υγείας).Το προσωπικό (εφαρμοστές) που
εκτελεί τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να είναι εξειδικευμένο(π.χ. απόφοιτοι
της σχολής απολυμαντών ή άλλης ειδικότητας κατάλληλα εκπαιδευμένης),να
διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και να τηρεί σχολαστικά
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

Ο ΣΥΝΤ~ ΑΣ

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥrΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥ ΥΝΤΗΣ

ς

ΛΙΟΝΤΗΡΗ
ΓΕΩΠΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ
Σ MSc

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟ! ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣ/ΤΑ

ΠΜΗ
ΧΩΡΙΣΜΟΝ.
ΦΠΑ (€)

&ΑΠΑΝΗ
χωρίς ΦΠΑ (€)

~

Καθαρισμός
λεωφορείων

απολύμανση

Τεμάχια

4

85,00

340,00

2

Καθαρισμός
απολύμανση μικρού
λεωφορείου
Καθορισμός
απολύμανση
απο ρΙρων, φορτηγών’ σαρώθρου
κ.λπ.

Τεμάχια

1

45,00

45,00

Τεμάχια

68Χ4=272

20,00

5.440,00

Καθορισμός
απολύμανση
οχημάτων
Εργασίες απολύμανσης εσωτερικών
χώρων,
συμπεριλαμβανόμενων
επίπλων, εξοπλισμου κλπ.
ΣΥΝOΛΟ χωρίς ΦΠΑ

Τεμάχια

73Χ4292

10,00

2.920,00

m2

196.275

0,20

39.255,00

—

—

—

3
~
5

—

48.000,00

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝOΛΟ με ΦΠΑ €

11.520,00
59.520,00

Ο ΣΥΝ~ΑΞΑΣ

ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΧ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΝΗΣ
MSc

V

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΙΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

ΔΚΜΟΤΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ,

ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
~.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΕΊΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καθαρισμός
λεωφορείων

—

απολύμανση

ΠOΣ/ΤΑ

Τεμάχια

4

2

Καθαρισμός
λεωφορείου

μικρού

Τεμάχια

~

Καθαρισμόςσαρώθρου
απολύμανση
φορτηγών,
κ.λπ. απορ/ρων,

Τεμάχια

68Χ4=272

4

Καθαρισμός

απολύμανση οχημάτων
Τεμάχια
απολύμανσης εσωτερικών

73Χ4=292

5

χώρων,

—

απολύμανση

—

Εργασίες

—

συμπεριλαμβανόμενων

επίπλων, εξοπλισμού κλπ.

m2

196.275

ΣΥΝOΛO χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ

Καλαμάτa

/

Ο ΙΙΡΟΣΦΕΡΩΝ

/2020

ΠΜΗ ΜOΝ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

~ΑΠΑΝΗ
χωρίς ΦΠΑ (€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
I .Αντικείμενο
Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την υλοποίηση των δαπανών για την διενέργεια
αιτολυμάνσεων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους κτίρια εξοπλισμό οχήματα Του
Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊσύ (CΟνΙD-19) και της ανάγκης περιορισμού του.
—

—

—

Επίσης ο ανάδοχος Θα μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας του προσωπικού
και προς τρίτους. Η απομάκρυνση Των προϊόντων καθαρισμού από τη θέση εργασίας Θα
γίνεται με ευθύνη του αναδόχου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη
46(2020 της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.

Οι υποwήωιοι ανάδογοι υrιοοούν να υποΒάλουν rιοοσωοοέc και νια
υέοσc των ποοΒλεπόυενων εονασιών, δεν είναι απασαίτητο να υποΒάλουν
προσωσσά via όλεc τιc εονασίεc.
Κριτήοιο κατακύοωσηc είναι π γαι.ιηλότεοη τιυι½ ανά είδοε εονασίαε.
2. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Τεχνική έκθεση.
Τεχνική περιγραφή.
Τιμολόγιο- προϋπολογισμός μελέτης.
Τιμολόγιο- προϋπολογισμός προσφοράς.
Συγγραφή υποχρεώσεων.
3.Χρόνος εκτέλεσης εργασιών
Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών Θα προβλεφθεί στην σύμβαση.
4.Μέτρα προστασίας
Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών Θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα Προστασίας των εργαζομένων, και σήμανση του χώρου εργασίας.
Τα μέτρα ασφαλείας, τα υποδήματα, οι φόρμες εργασίας, οι μάσκες, τα γάντια κ.α., του
προσωπικού θα βαρύνουν οικονομικά αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
5. ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Καθημερινά ο ανάδοχος θα συμπληρώνει ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα αναφέρονται σι
χώροι στους οποίους γίνεται επέμβαση από το συνεργείο του.
6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΓΙΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών: «Απολυμάνσεις δημοτικών χώρων, κτηρίων και
εξοπλισμού» του Δήμου Καλαμάτας, απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και
συνδυασμένη γνώση στον τομέα της καθαριότητας και απολύμανσης.

o ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την
εργασία, εργατική νομοθεσία, ασφάλεια και υγεία στην εργασία και τις διατάξεις για αμοιβές,

συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων,
φόρων κ.λπ. και Θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης απέναντι στο δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς, τους εργαζομένους του και
σε κάθε τρίτο.
Ο Δήμος Καλαμάτας, ουδεμία ευθύνη έχει για τις υποχρεώσεις αυτές του αναδόχου.
ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει κατά την ημέρα ανάληψης εργασίας τα
ονοματεπώνυμα του προσωπικού του στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του στο ΙΚΑ
ΕΤΑΜ ή σε οποιοδήποτε άλλο
ασφαλιστικό φορέα είναι υποχρεωμένος να το ασφαλίσει και να αποδεικνύει τα παραπάνω
όποτε αυτό ζητηθεί, διαφορετικά Θα διακόπτεται η πληρωμή του.
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του έναντι του Δήμου
Καλαμάτας.
o ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα πρόσωπα που Θα απασχολήσει
ως προς την συνέπεια, την συμπεριφορά, την εργατικότητα, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή
εκτέλεση των εργασιών. 0 Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε
αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως
μετην καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο σύμφωνα με την σύμβαση.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος Θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με
τρόπο άρτιο, όλες τις επιμέρους υπηρεσίες που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη, έτσι ώστε
να ικανοποιούνται όλες σι σχετικές απαιτήσεις.
o ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός επομένης ημέρας της
εντολής σε αίτημα του Δήμου Καλαμάτας που έχει σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε, με
πλήρη αναφορά και τα τ.μ. που απολυμάνθηκαν .καθαρίστηκαν και πόσα μέρη ή τεμάχια
των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν απορρίφθηκαν (πανιά, σφουγγαρίστρες κλπ).
—

-

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει, απαρέγκλιτα, Θα καταθέσουν:
1.
Στοιχεία για τα προτεινόμενα σκευάσματα το οποία Θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό
την αποτελεσματική καταπολέμηση διασποράς του συγκεκριμένου ιού ή γενικότερα ιών και
την απολύμανση-απόσμηση (τεχνικό φυλλάδιο). Σε κάθε περίπτωση καθίσταται σαφές ότι ο
Ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του, εγγυάται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την
αποτελεσματικότητα, την περιβαλλοντική συμβατότητα και την ασφάλεια των σκευασμάτων
και της εργασίας του προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.
2.
Τα σχετικά δελτία δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheets MSDS) όλων
των σκευασμάτων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν.
3.
Εγκρίσεις για τα σκευάσματα που Θα χρησιμοποιηθούν, από τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς, όπως ορίζει η ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (ΕΟΦ κλπ).
4.
Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία που Θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας
καθώς και περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης αυτής.
5.
Αντίγραφο του τίτλου σπουδών του ειδικού επιστήμονα, υπεύθυνου για τον σχεδιασμό
και την εφαρμογή των απολυμάνσεων, καθώς και αντίγραφα των πιστοποιητικών των
εφαρμοστών.
6.
Υπεύθυνη δήλωση η οποία Θα αναφέρει:
Τον χρόνο μέσα στον οποίο Θα ολοκληρώνεται η απολύμανση των κτιρίωνοχημάτων, ύστερα από ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (με όριο την ίδια ή το πολύ την
επόμενη ημέρα της ειδοποίησής του).
ii.
Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της απαιτούμενης υπηρεσίας:
για μεν τα κτήρια, σε οποιοδήποτε κτήριο χρήσης από τον Δήμο ανεξάρτητα από την
τοποθεσία και την επιφάνεια απολύμανσης του εκάστοτε κτιρίου.
ii.
Ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την υγιεινή και ασφάλεια τόσο του
προσωπικού που Θα χρησιμοποιήσει ο ίδιος, όσο και για τους χρήστες των χώρων που Θα
απολυμανθούν, έναντι οποιασδήποτε σωματικής και ηθικής βλάβης, που Θα προξενήσει η μη
καλή εκτέλεση των εργασιών.
-

iii.
Ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων σε
περίπτωση δυστυχήματος του ιδίου ή τυχόν του προσωπικού που Θα διαθέσει στην εκτέλεση
της εργασίας του, σε περίπτωση που κάποια εργασία αποδειχθεί κακής ποιότητας ή
επιβλαβής’ ως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη για Θετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει
άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση αυτή’ καθώς και από κάθε απαίτηση του προσωπικού του
βάσει των άρθρων 657-658 AK.
iv.
Ότι Θα αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά’ η οποία τυχόν Θα προκληθεί σε βάρος
του Δήμου έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού ή των από αυτόν
προταθέντων προσώπων και ότι αποδέχεται Τον όρο ότι σε περίπτωση μη αποκατάστασης
τέτοιας ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας’ ο Δήμος Θα δικαιούται να την αποκαταστήσει η ίδια
με δαπάνη του ιδίου.
ν.
Ότι δεν Θα μεταβιβάσει σε άλλον τα εκρέοντα από τη σχετική σύμβαση δικαιώματα και
υποχρεώσεις του χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου.
vi.
Ότι Θα αντιμετωπίσει με ευελιξία τυχόν επικαιροποιήσεις τροποποιήσεις’ που Θα
προκύψουν ως προς τις οδηγίες αντιμετώπισης του ιού (π.χ. ΕΟΔΥ’ Υπ. Υγείας’ ECDC’
Π.Ο.Υ. κλπ)’ με στόχο πάντοτε την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου και την
εξοικονόμηση πόρων.
vii.
Ότι Θα ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία και Θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία του περιβάλλοντος’ τη διακριτικότητα και την ασφάλεια των εφαρμογών.
vHi.
Ότι Θα παραδίδει στον αρμόδιο διαχειριστή του κτιρίου (για τα κτήρια)’ οδηγίες που
αφορούν την ασφάλεια των χρηστών και επισκεπτών του χώρου’ αναφορικά με την εργασία
που εκτέλεσαν (εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται).
—

8. ΕΛΕΓΧΟ!
O έλεγχος Θα πραγματοποιείται από τον ορισμένο επόπτη εργασιών.
Οι πλημμελείς εργασίες Θα αναφέρονται στο ημερολόγιο εργασιών επιμέτρησης των
παρασχόμενων υπηρεσιών με εκτίμηση ποσοστού επί τοις %‚ που Θα επισύρει ανάλογη
εκατοστιαία μείωση στην πληρωμή για τις εργασίες που Θα πιστοποιηθούν.
9. ΠΛΗΡΩΜΕ!
Η πληρωμή Θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της
παρεχόμενης υπηρεσίας. Η υπηρεσία Θα παραλαμβάνεται από την ειδική επιτροπή
παραλαβής για Θέματα Cονid-19. Το ποσόν της πληρωμής Θα ισούται με τη πιστοποιημένη
δαπάνη των εργασιών.
Επειδή σι απολυμάνσεις σχετίζονται με την πορεία της πανδημίας’ η οποία δεν μπορει
να προβλεφθεί’ σε περίπτωση που δεν χρειαστεί να υλοποιηθούν σι προβλεπόμενες σε αυτή
τη μελέτη επεμβάσεις ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα πληρωμής ή αποζημίωσης για το μέρος
που δεν Θα έχει εκτελεστεί.
Τον ανάδοχο βαρύνουν σι κάθε φύσεως κρατήσεις’ φόροι κλπ.
Η πληρωμή Θα γίνεται μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος
πληρωμής.
10. ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης και της
υπογραφείσας σύμβασης ή μη πλήρους συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών’
παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο.
11.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου’ επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 203 και 205 του Ν. 4412/2016.
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