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ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για ετήςια ΑπεντόμωςηΜυοκτονία-Απολύμανςη τησ Κεντρικήσ Τπηρεςίασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Προκειμϋνου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθϋςει την ετόςια Απεντόμωςη-Μυοκτονύα-Απολύμανςη,
(οι κατ΄ ελϊχιςτον εργαςύεσ περιγρϊφονται παρακϊτω), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
υποβϊλουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε κλειςτό φϊκελο ϋωσ και την Σρίτη 18/04/2017 ςτο
Πρωτόκολλο (1οσ όροφοσ, γραφεύο 107).
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμϋνου να λϊβουν γνώςη του χώρου για ΑπεντόμωςηΜυοκτονύα-Απολύμανςη, μπορούν να επιςκεφθούν τισ εγκαταςτϊςεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α,
κατόπιν ςυνεννόηςησ με τουσ αρμόδιουσ υπαλλόλουσ (κ. Γρηγόρησ, τηλ. επικ: 2131306381).
Προώπολογιςμόσ: Έωσ τριακόςια εύκοςι δύο ευρώ και πενόντα οκτώ λεπτϊ (322,58 €)
μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α. (24%), με κριτόριο ανϊθεςησ τη χαμηλότερη τιμό (τιμό
με Υ.Π.Α. 400,00 €), ςύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1856/24-3-16 Απόφαςη Ανϊληψησ
Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 7984691Υ0-ΥΡΕ).

Σεχνικέσ απαιτήςεισ Απεντόμωςησ Μυοκτονίασ Απολύμανςησ
Προςδιοριςμόσ Φώρου
Σο ςύνολο του κτηρύου που ςτεγϊζεται ο φορϋασ. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται: διϊδρομοι,
κοινόχρηςτοι χώροι, αποθηκευτικού χώροι, αποθόκεσ, γραφεύα, αύθουςεσ διδαςκαλύασ,
lobby, αμφιθϋατρα, υπόγειοσ χώροσ ςτϊθμευςησ, μηχανοςτϊςια, χώροσ γεννότριασ, wc,
μπαλκόνια, ταρϊτςεσ, φωταγωγού, shaft, κ.λπ.) τησ κεντρικόσ υπηρεςύασ του ΕΚΔΔΑ οδόσ
Πειραιώσ 211, Σαύροσ.

Εργαςίεσ που θα εκτελεςτούν
Οι εργαςύεσ που αναλαμβϊνει η Ανϊδοχοσ Εταιρεύα, εύναι οι εξόσ: Απολύμανςη –
Απεντόμωςη – Μυοκτονία
υχνότητα Διενέργειασ
Η εργαςύεσ θα διενεργηθούν δύο (2) φορϋσ το χρόνο ςε ημερομηνύεσ που θα υποδεύξει ο
φορϋασ ςτον ανϊδοχο (κατϊ πϊςα πιθανότητα αββατοκύριακα) και ςε περύπτωςη που
θα προκύψει ϋκτακτο πρόβλημα ό δεν υπϊρχει αποτϋλεςμα, η Ανϊδοχοσ Εταιρεύα
υποχρεούται να επαναλϊβει τισ εργαςύεσ ςτον ύδιο χώρο, χωρύσ πρόςθετη αποζημύωςη.
Τποχρεώςεισ αναδόχου και επιςτημονικά υπεύθυνου
1. Η ανϊδοχοσ Εταιρεύα πρϋπει να απαςχολεύ υπεύθυνο επιςτόμονα ο οπούοσ θα
βρύςκεται ανϊ πϊςα ςτιγμό ςε ςυνεργαςύα με την Επιτροπό παρακολούθηςησ του
ϋργου.
2. Ο επιςτημονικόσ υπεύθυνοσ πρϋπει να παρευρύςκεται υποχρεωτικϊ κατϊ την
εκτϋλεςη τησ εργαςύασ και θα φϋρει ακεραύα την ευθύνη για την όλη διαδικαςύα.
3. Ο επιςτημονικόσ υπεύθυνοσ θα εύναι διαθϋςιμοσ ανϊ πϊςα ςτιγμό για την
αντιμετώπιςη, τυχόν, εκτϊκτων περιπτώςεων, που χρειϊζονται ϊμεςη επϋμβαςη.
4. Σο προςωπικό που θα απαςχολεύται ςτην εκτϋλεςη τησ εργαςύασ, θα πρϋπει να
ϋχει ειδικευθεύ ςτο αντικεύμενο αυτό.
5. Ο υπεύθυνοσ Επιςτόμονασ τησ εταιρεύασ θα ϋχει όλεσ τισ ευθύνεσ που ορύζει ο
Νόμοσ για τισ εργαςύεσ αυτϋσ, και κυρύωσ για τα μϋτρα αςφαλεύασ για τουσ
ανθρώπουσ και τα τρόφιμα, ςκεύη, μηχανϋσ, εξοπλιςμό κλπ.
6. Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καλύπτει πλόρωσ με αποδεικτικϊ ςτοιχεύα τουσ όρουσ
και τισ διατϊξεισ που ορύζει το Τπουργεύο Γεωργύασ για τον υπεύθυνο επιςτόμονα,
δηλαδό να εύναι πλόρουσ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ και θα ορύζει
ονομαςτικϊ τον επιςτημονικό ςυνεργϊτη τησ ο οπούοσ θα βρύςκεται ςε
ςυνεργαςύα με τουσ υπευθύνουσ των χώρων καθώσ και την επιτροπό
παρακολούθηςησ. Πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να προςκομιςτούν τα ςχετικϊ
αποδεικτικϊ ϋγγραφα.
7. Ο υπεύθυνοσ Επιςτόμονασ θα παρευρύςκεται υποχρεωτικϊ, θα οργανώνει, θα
κατευθύνει και θα ϋχει την ευθύνη για όλη την διαδικαςύα των εργαςιών, θα εύναι
ςυνυπεύθυνοσ μαζύ με τον εργολϊβο για την λόψη μϋτρων αςφαλεύασ των χώρων,
του προςωπικού του ςυνεργεύου, του προςωπικού του Κϋντρου, των
επιμορφούμενων και παντόσ ευριςκομϋνου ανθρώπου εντόσ του Υορϋα.
Φρήςη παραςιτοκτόνων και χημικών προΰόντων
1. Σα όποια παραςιτοκτόνα ςκευϊςματα χρηςιμοποιηθούν, πρϋπει υποχρεωτικϊ και
επύ ποινό αποκλειςμού να διαθϋτουν την απαραύτητη ϋγκριςη των αρμόδιων
Κρατικών φορϋων, η οπούα και θα κατατεθεύ ςτον φορϋα. Πληροφορύεσ που
αφορούν ςτον τρόπο χρόςησ τουσ, ςτη δραςτικότητϊ τουσ, αντύδοτα κ.λπ., θα
δύδονται προφορικϊ και γραπτϊ ςτην Επιτροπό παρακολούθηςησ του ϋργου.
Κριτόρια επιλογόσ των ςκευαςμϊτων εύναι η ελϊχιςτη τοξικότητα ςε ςχϋςη με το
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επιδιωκόμενο αποτϋλεςμα, η μϋγιςτη αςφϊλεια εφαρμογόσ τουσ και η
υπολειμματικότητϊ τουσ.
2. Σα χημικϊ προώόντα που θα χρηςιμοποιηθούν θα πρϋπει επύ ποινό αποκλειςμού να
εύναι εγκεκριμϋνα από τουσ αρμόδιουσ φορεύσ και Τπηρεςύεσ και να ϋχουν όλεσ τισ
προδιαγραφϋσ των ςύγχρονων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων. Οι ςχετικϋσ
ϊδειεσ- εγκρύςεισ θα πρϋπει να κατατεθούν ςτον φορϋα. Πληροφορύεσ που
αφορούν τον τρόπο χρόςησ τουσ, την δραςτικότητα τουσ, αντύδοτα κτλ. θα
δύδονται προφορικϊ και γραπτϊ ςτουσ υπεύθυνουσ παρακολούθηςησ του ϋργου.
Σα κριτόρια επιλογόσ των ςκευαςμϊτων εύναι η ελϊχιςτη τοξικότητα ςε ςχϋςη με
το επιδιωκόμενο αποτϋλεςμα, η μϋγιςτη αςφϊλεια εφαρμογόσ τουσ.
3. Η Εταιρεύα θα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνη με ϊδεια καταπολϋμηςησ εντόμων και
τρωκτικών ςε κατοικημϋνουσ χώρουσ και χώρουσ ομαδικόσ διαβύωςησ, ςύμφωνα
με την ιςχύουςα νομοθεςύα. Επύ ποινό αποκλειςμού πρϋπει να προςκομιςτεύ η
ϊδεια ςτον φορϋα.
Πιςτοποίηςη Αποτελεςμάτων
Η ανϊδοχοσ εταιρεύα εύναι υποχρεωμϋνη να εκδώςει πιςτοποιητικϊ για τισ εργαςύεσ που
θα εκτελϋςει. Θα υποβληθούν εκθϋςεισ πεπραγμϋνων όπου θα περιλαμβϊνονται οι
πραγματοποιηθεύςεσ δρϊςεισ και τα όποια ςυμπερϊςματα και προτϊςεισ.
Οι εκθϋςεισ αυτϋσ θα περιλαμβϊνουν κϊτοψη του χώρου του κϋντρου με επιςόμανςη των
αριθμημϋνων δολωματικών ςταθμών και καταγραφό των αποτελεςμϊτων ελϋγχου ανϊ
ςταθμό. Με τον τρόπο αυτό θα πιςτοποιεύται και θα ελϋγχεται η αποτελεςματικότητα των
παρεμβϊςεων.
Η ανϊδοχοσ Εταιρεύα αναλαμβϊνει την ευθύνη ενημϋρωςησ του φακϋλου ελϋγχου
παραςύτων του Κϋντρου όπου καταγρϊφονται και πιςτοποιούνται όλεσ οι δρϊςεισ και τα
αποτελϋςματα, κατϊ τρόπο που υπερκαλύπτει τισ όποιεσ απαιτόςεισ εςωτερικών και
εξωτερικών ελεγκτικών φορϋων.
Πληρωμή - Κρατήςεισ
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται με την εξόφληςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ
τησ τμηματικόσ παρϊδοςησ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των εκϊςτοτε υπηρεςιών.
Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των
νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό
υπηρεςιών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).
Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεισ,
που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ.
Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ
0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό τησ κρϊτηςησ υπόκειται
ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ’ αυτού) και παρακρατεύται
από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε κϊθε πληρωμό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Αρχόσ.
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Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016,
επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ
αξύασ κϊθε πληρωμόσ, εκτόσ, ΥΠΑ τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ
ςύμβαςησ, μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ τησ ύδιασ
παραγρϊφου. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την Αναθϋτουςα Αρχό
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και
Προμηθειών.
Σϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 για την
κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06% επύ τησ
αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ επύ όλων των ςυμβϊςεων που ςυνϊπτονται μετϊ την ϋναρξη
ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του πϋμπτου εδαφύου τησ παραγρϊφου αυτόσ.
Σο ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τησ ΑΕΠΠ και κατατύθεται ςε ειδικό τραπεζικό λογαριαςμό, η διαχεύριςη του
οπούου γύνεται από την ΑΕΠΠ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτον ειδικό Κανονιςμό
Οικονομικόσ Διαχεύριςησ.
την διϊθεςό ςασ για κϊθε διευκρύνιςη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ
Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Εςωτερική διανομή (μέςω e-mail)
1. Γραφεύο Προϋδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Οικονομικού
3. Προώςταμϋνη Δ/νςησ Διοικητικού
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