ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ A.A.: 45/2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

Κ.Α. : 35.6279.01
C.P.V.: 90670000-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.( 24%)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΙΣ
ΣΤΟ

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η υλοποίηση των
δαπανών για την διενέργεια απολυμάνσεων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους
– κτίρια – εξοπλισμό (π.χ. παγκάκια, κάδοι) κλπ του Δήμου Καλαμάτας, στο
πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του νέου κορωνοϊού (COVID-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 οι
συμπληρωματικές αυτής, αφορούν και περιέχουν κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
της διάδοσης του νέου κορωνοϊού στην Ελληνική επικράτεια. Ο Δήμος Καλαμάτας,
λαμβάνοντας υπόψη του την δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται από τις
αρνητικές συνέπειες του νέου κορωνοϊού και την συνακόλουθη λήψη των
αναγκαίων προληπτικών μέτρων, οφείλει να πραγματοποιεί τακτικές απολυμάνσεις
τόσο στα δημόσια και δημοτικά κτίρια όσο και σε δημοτικούς κοινόχρηστους
χώρους (πλατείες, πάρκα κλπ).
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές ΠΝΠ και ιδιαιτέρως το ΦΕΚ
4899/Β/06-11-2020 με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020το ΦΕΚ 55/11-03-20 (άρθρο 10, παρ. 3 ), όπως
επίσης και το άρθρο 26 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού
στο πλαίσιο της αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού» 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 κορωνοϊού COVID-19. Λόγω της μεγάλης έκτασης των χώρων που απαιτούν
απολύμανση καθώς και των επαναλήψεων που θα απαιτηθούν οι ανάδοχοι δύναται
να είναι αρκετοί, ώστε να μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα και συντονισμένα
πολλά συνεργεία και να εκτελούνται οι υπηρεσίες απολύμανσης απρόσκοπτα. Σε
πολλές περιπτώσεις ειδικά για τις εργασίες απολυμάνσεων μπορεί να απαιτηθούν
πολλές επαναλήψεις.
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ
με
ευρύ
φάσμα
δράσης
κατά
ιών,
βακτηρίων,
μυκήτων
κ.α.,
συμπεριλαμβανομένου και του ιού COVID-19. Η εφαρμογή του απολυμαντικού
υγρού θα γίνει με χρήση μεθόδου ψυχρής εκνέφωσης ή μέσω ψεκασμού χαμηλής
πίεσης ανάλογα με το χώρο εφαρμογής. Απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη όλου του
όγκου του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε
αυτόν με το συγκεκριμένο σκεύασμα.
Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον υπό Κ.Α.: 35.6279.01 με τίτλο
«Δαπάνες απολυμάνσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοιού» με την υπό εγγραφή πίστωση των 3.720€ με
αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3β’ του άρθρου 10 της ΠΝΠ (55 Α’ 11-3-2020) «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Έκτακτη κατανομή από ΚΑΠ έτους 2020 στους
Δήμους της χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορονοιού COVID-19 (ΑΔΑ: Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ).
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 Έργων, 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 αυτοδιοικητικών 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 Απλουστεύσεις 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 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
σήμερα.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεωπόνος MSc

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΙΣ
ΣΤΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Εργασίες απολύμανσης εσωτερικών χώρων. Η απολύμανση εσωτερικών
χώρων θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο προσωπικό με τη χρήση ειδικών
ψεκαστικών
μέσων.
Στόχος
είναι
η
καταπολέμηση
των
παθογόνων
μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο και
ειδικά του νέου κορωνοιού COVID-19. Ειδικά για τους εσωτερικούς-κλειστούς
χώρους απαιτείται ψεκασμός με νεφελοποιητή ή εκνεφωτή ώστε το παραγόμενο
νέφος να καλύπτει όλο το χώρο. Απαιτείται ομοιόμορφη κάλυψη όλου του όγκου
του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με
το ειδικό σκεύασμα.
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ με
ευρύ φάσμα δράσης κατά ιών, βακτηρίων, μυκήτων κ.α., συμπεριλαμβανομένου
και του ιού COVID-19. Οι χώροι μετά την εφαρμογή του απολυμαντικού θα
παραμένουν σφραγισμένοι τουλάχιστον για 2 ώρες ώστε να επιτευχθεί κορεσμός
της ατμόσφαιρας.
2. Εργασίες απολύμανσης εξωτερικών χώρων, κάδων υπογείων και
τροχήλατων και καλαθιών μικροαπορριμμάτων. Η απολύμανση εξωτερικών
χώρων και εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από έμπειρο προσωπικό με τη χρήση
ειδικών ψεκαστικών μέσων. Στόχος είναι η καταπολέμηση των παθογόνων
μικροοργανισμών που μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες στον άνθρωπο και
ειδικά του νέου κορωνοιού COVID-19. Στους εξωτερικούς χώρους θα
πραγματοποιηθεί απολύμανση σε περιοχές όπου συχνάζουν πολίτες και ιδιαίτερα
σε πλατείες, πάρκα και όπου απαιτηθεί ακόμα και σε δρόμους. Ιδιαίτερα
σχολαστικός ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί για την απολύμανση του εξοπλισμού
που βρίσκεται στους κοινόχρηστους χώρους και χρησιμοποιείται από τους δημότες:
παγκάκια, κάγκελα, επιφάνειες που χρησιμοποιούνται ως καθίσματα, κάδοι
απορριμμάτων (υπόγειοι και υπέργειοι), καλαθάκια μικροαπορριμμάτων,
εξοπλισμοί παιδικών χαρών κλπ.
Η εφαρμογή του απολυμαντικού θα
πραγματοποιηθεί με τη χρήση ειδικού ψεκαστικού μηχανήματος με το οποίο το
απολυμαντικό υγρό θα εκτοξεύεται σε υγρή μορφή ώστε να επιτυγχάνεται
ολοκληρωτική και αποτελεσματική απολύμανση.
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ με
ευρύ φάσμα δράσης κατά ιών, βακτηρίων, μυκήτων κ.α., συμπεριλαμβανομένου
και του ιού COVID-19.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεωπόνος MSc

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασίες απολύμανσης εσωτερικών
χώρων.
Εργασίες απολύμανσης εξωτερικών
χώρων.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣ/ΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

m2

8.333,30

0,18

1.500,00

m2

12.500

0,12

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ

3.000,00

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ €

720,00
3.720,00

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γεωπόνος MSc

ΔΑΠΑΝΗ
χωρίς ΦΠΑ (€)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ
ΤΟΥ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ

ΓΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΙΣ
ΣΤΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
1
2

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εργασίες απολύμανσης εσωτερικών
χώρων.
Εργασίες απολύμανσης εξωτερικών
χώρων.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ

ΠΟΣ/ΤΑ

m2

8.333,30

m2

12.500

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ €

Καλαμάτα………./……/2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
χωρίς ΦΠΑ (€)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1.Αντικείμενο
Το αντικείμενο των εργασιών αφορά την υλοποίηση των δαπανών για την
διενέργεια απολυμάνσεων σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους – κτίρια –
εξοπλισμό (π.χ. παγκάκια, κάδοι) κλπ του Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο των
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του νέου κορωνοϊού (COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού του.
Επίσης ο ανάδοχος θα μεριμνά για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας του
προσωπικού και προς τρίτους (σήμανση, ανακλαστικά γιλέκα κ.τ.λ. ). 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
45/2020 της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει:
- Την οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο συμπληρωμένη
πάνω στο ειδικό τιμολόγιο προσφοράς που έχει σταλεί με την πρόσκληση
υποβολής προσφορών.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
- Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης εις βάρος
τους αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται
στο αρ. 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει , στην περίπτωση εταιρειών Ε.Π.Ε. και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές,
ενώ στις περιπτώσεις Α.Ε. αφορά σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου.
- Βεβαίωση ΓΕΜΗ.
- Βεβαίωση ικανότητας εφαρμογών απολύμανσης.
3. Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
Τεχνική έκθεση.
Τεχνική περιγραφή.
Τιμολόγιο- προϋπολογισμός μελέτης.
Τιμολόγιο- προϋπολογισμός προσφοράς.
Συγγραφή υποχρεώσεων.
4.Χρόνος εκτέλεσης εργασιών
Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών οι οποίες θα εκτελούνται τμηματικά, ορίζονται
οι έξι μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

3.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.
4. ΤΗΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Καθημερινά ο ανάδοχος θα συμπληρώνει ημερολόγιο εργασιών, στο οποίο θα
αναφέρονται οι χώροι στους οποίους γίνεται επέμβαση από το συνεργείο του.
5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η ζητούμενη παροχή υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ» του Δήμου Καλαμάτας,
απαιτεί για την υλοποίησή της εξειδικευμένη και συνδυασμένη γνώση στον τομέα
της καθαριότητας και απολύμανσης.
Ο 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.
Ο 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. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει
καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του προσωπικού του
αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως με την 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 οι σχετικές απαιτήσεις.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων
ωρών σε αιτήματα του Δήμου Καλαμάτας που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που
ανέλαβε.
6. ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο 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.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η πληρωμή θα γίνει μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους
εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το ποσόν της πληρωμής θα ισούται με τη
πιστοποιημένη δαπάνη των εργασιών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος
πληρωμής.
8. 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.
9. 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.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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Το παρόν έγγραφο περιέχει
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή με
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