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-----------------------------------------------ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
- ------------------------------------------------Η Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαλαμίνας ενδιαφέρεται για την
Απεντόμωση-Μυοκτονία των σχολικών μονάδων Δήμου Σαλαμίνας, -5- Γυμνασίων και -4- Λυκείων. Η
ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 12 Ν. 4412/2016. Οι
προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου σφραγισμένες την 19η Νοε 2019.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω έως τις 19/11/2019.
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία
θα δηλώνεται ότι ο ανάδοχος δε βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016 , για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς
και ότι είναι μέλος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει με ποινή αποκλεισμού:

Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το
Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψει στην προσφορά του με 2
τουλάχιστον υπεύθυνους επιστήμονες με εμπειρία στο αντικείμενο.

Πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 εν ισχύ με πεδίο Απεντομώσεις, Απολυμάνσεις,
Μυοκτονίες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του.

Η εμπειρία του αναδόχου θα αποδεικνύεται με 3 τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
παρόμοιου έργου εκ των οποίων η μία να είναι στον Δήμο Σαλαμίνας, τις οποίες θα επισυνάψει
στην προσφορά του.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Έργου.

Φορολογική-Ασφαλιστική ενημερότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ:
Α. Αντικείμενο ανάθεσης.
Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι οι εργασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας των χώρων (αύλειοι χώροι,
αίθουσες, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, μηχανοστάσια, κλπ) των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου.
Β. Προδιαγραφές Απεντομώσεων.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση των χώρων θα πρέπει να πληρούν όλες τις
σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Να έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων ως «προϊόντα δημόσιας υγείας», να είναι άοσμα για χρήση σε εσωτερικούς και κατοικημένους
χώρους, εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο.
Συγκεκριμένα:
Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
άοσμα, με άμεση δράση, γρήγορη έκλυση-είσοδο της δραστικής ουσίας και ασφαλή για το περιβάλλον,
τα παιδιά και τους εργαζόμενους. Η απεντόμωση θα γίνει με ψεκασμό, με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης.
Πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα. Όπως και παραπάνω θα
πρέπει απαρέγκλιτα να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Γ. Προδιαγραφές Μυοκτονιών.
Οι εργασίες μυοκτονίας αφορούν τη μείωση και τον έλεγχο του αριθμού των τρωκτικών και στόχο τη
διατήρηση της υγιεινής και την προστασία παιδιών και εργαζομένων. Στους χώρους θα
πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο αυτοψίες για την εκτίμηση της κατάστασης και θα προταθούν τα
αναγκαία μέτρα. Η καταπολέμηση των τρωκτικών θα γίνει με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών,
στους χώρους και σε σημεία τα οποία θα είναι προσεκτικά επιλεγμένα, καθορισμένα, επισκέψιμα,
τακτικά επιθεωρήσιμα και αποτυπωμένα σε κάτοψη χώρου.
Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μυοκτονία θα πρέπει να έχουν την έγκριση του
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Σε κάθε περίπτωση οι δολωματικοί σταθμοί δεν πρέπει
να αποτελούν κίνδυνο για τα προϊόντα που διατηρούν ή αποθηκεύονται στους χώρους αυτούς. Ακόμα
όσο αφορά του δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω: - Εύκολοι σε χρήση με κλειδί
ασφαλείας (οδηγία 43/93 Ε.Ε.) - Κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πρωτογενές πλαστικό - Διατήρηση της
ελκυστικότητας του δολώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα - Αποφυγή πρόσληψης δολώματος από
άλλα ζώα που δεν είναι στόχος εξόντωσης - Κατάλληλη εσωτερική κατασκευή ώστε το τρωκτικό να
οδηγείται κατευθείαν στο δόλωμα -Ιδανικό άνοιγμα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών.

Δ. Υποχρεώσεις αναδόχου.
1. Ο υπεύθυνος επιστήμονας-ες θα πρέπει να είναι παρόν σε όλες τις εφαρμογές και το προσωπικό που
θα απασχοληθεί με τις εργασίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας, θα πρέπει να είναι ειδικευμένο και
πεπειραμένο.
2. Κατά την διάρκεια της εργασίας Μυοκτονίας – Απεντόμωσης και ολοκλήρωσης αυτών θα πρέπει να
τηρείται φάκελος ο οποίος να περιέχει:
- Αντίγραφο της άδειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για καταπολέμηση εντόμων
και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους
- Αντίγραφο των πιστοποιητικών ISO με αντικείμενο Μυοκτονίας – Απεντόμωσης
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α/75), ότι ο υπεύθυνος επιστήμονας-ες θα
παρακολουθεί-ούν τις εργασίες, από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίηση του,
τη λήψη μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται μέχρι και την επαναχρησιμοποίηση του χώρου που έχει
γίνει η καταπολέμηση.
- Αντίγραφα της κάτοψης των χώρων με καταγεγραμμένους και αριθμημένους όλους τους δολωματικούς
σταθμούς
- Άδειες έγκρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τα Δελτία Δεδομένων
Ασφαλείας,( Material Safety Data Sheets)
- Πιστοποιητικά απεντόμωσης –μυοκτονίας, πίνακας κατανάλωσης τρωκτικοκτώνου ,μελέτη
παρασιτοκτονίας με τα ευρήματα και την έκθεση προόδου κάθε εφαρμογής.
Ε. Προσφορές.
Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σαλαμίνας αφού πρωτοκολληθούν από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
ΣΤ. Διάρκεια σύμβασης.
Η σύμβαση θα υπογραφεί αμέσως μετά την επιλογή του αναδόχου. Η διάρκεια αυτής ορίζεται έως τέλος
τρέχοντος έτους.

