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(ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΗΑ) ΚΑΗ ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ
ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ
ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΖ ΟΜΒΡΗΧΝ
ΔΣΟΤ 2017

Α.Μ : 93.0/21-7-2017
ΠΡΟΤΠ: 24.771,73€

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%)

Κ.Α: 15/6142.0012- 30/6142.0007- 30/6142.0008

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
Με ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε θξίλεηαη αλαγθαία ε πινπνίεζε εξγαζηψλ γηα ηελ
απεληφκσζε – κπνθηνλία απνιχκαλζε δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ αιιά θαη ν έιεγρνο θαη
ε θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ θαη απεληφκσζε κπνθηνλία δηθηχνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
νκβξίσλ γηα ην 2017.
Πην αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο :
Δξγαζία 1 : Απεληφκσζε – απνιχκαλζε – κπνθηνλία ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ
Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο γηα ην έηνο 2017 θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ. 15/6142.0012
ηνπ Γεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017.
Δξγαζία 2 :Έιεγρν – θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ (πξνλπκθνθηνλία) θαη απεληφκσζε
κπνθηνλία ηνπ δηθηχνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο γηα ην έηνο 2017 θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ.30/6142.0007, 30/6142.0008 ηνπ
Γεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017.
Ο ζσνολικός ενδεικηικός προϋπολογιζμός ηων ανωηέρω εργαζιών ανζρχεται ςτο ποςό

24.771,73€ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)

ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ
ΣΟΥΟ:
Οη εξγαζίεο απεληφκσζεο ζε δεκνηηθά θηίξηα θαη ησλ θξεαηίσλ απνρέηεπζεο ηνπο,
ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ επηβιαβψλ εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (θαηζαξίδεο, κχγεο,
θνπλνχπηα, κπξκήγθηα θ.α.) θαη απνηεινχλ κέηξν πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο.
Οη δξαζηηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο γηα ηελ Διιεληθή αγνξά, λα θπθινθνξνχλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., πξέπεη δε λα
ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ζηελ
Διιεληθή γιψζζα.
Σα εληνκνθηφλα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ρξήζε, κε άκεζε
θαη κεγάιε δηάξθεηα δξάζεο αιιά κηθξή νμεία ηνμηθφηεηα, λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε
δπλαηή νζκή, θαη λα κελ αθήλνπλ ίρλε (ζηίγκαηα, ιεθέδεο) ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλέο
επηθάλεηεο (ηνίρνη, κνθέηεο θ.ιπ.) θαη λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πσρεθρινοειδών.
Οη εξγαζίεο απεληφκσζεο ζα γίλνπλ κε ηε κέζνδν ηνπ ςεθαζκνχ. ε ζεκεία (θνπδίλεο,
θπιηθεία) πνπ δελ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ςεθαζκφ θαη εηδηθφηεξα γηα θάπνηνπο ρψξνπο
(βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ΚΑΠΖ, ζρνιεία), φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ, είλαη δπλαηή
ζπκπιεξσκαηηθά θαη ελαιιαθηηθά ε ρξήζε ηξνθνειθπζηηθψλ εληνκνθηφλσλ gel σο
ηζνδχλακνπ, αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθνχ κέζνπ θαηαπνιέκεζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ
εληνκνθηφλνπ gel ζα γίλεηαη κε εηδηθφ πηζηφιη αθξηβνχο ηνπνζέηεζεο θαη απφ εμεηδηθεπκέλν
ηερλίηε, αθνχ πξψηα ειέγμεη θαη θαηαγξάςεη ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εθαξκνγήο. Ο
ςεθαζκφο γίλεηαη απφ απφζηαζε 20-30 εθ. απφ ηηο επηθάλεηεο κέρξη απηέο λα δηαβξαρνχλ
θαιά ρσξίο φκσο λα ζηάδνπλ ζηαγφλεο.
Ζ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ρξήζεο ηνπ πξντφληνο φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ θαξκάθνπ.
ηνπο ρψξνπο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απεληφκσζε, ήηνη ςεθαζκφο, ν νπνίνο ζα αξρίζεη απφ
ηα ππφγεηα, απνζήθεο, ιεβεηνζηάζηα, δηαδξφκνπο, γξαθεία, θπιηθεία, απνρσξεηήξηα θ.α.., ζα
αλνηρζνχλ θαη ζα ςεθαζζνχλ φια ηα θξεάηηα ιπκάησλ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά), ηα νπνία
ζα ππνδεηρζνχλ θαζψο θαη φπνηνο άιινο ρψξνο ή ζεκείν ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε ηνπ
έξγνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα επηδεηρζεί ζε ζεκεία κε πγξαζία, ζηθψληα, γσλίεο.
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Οη ρψξνη πνπ πξφθεηηαη λα ςεθαζηνχλ πξέπεη λα είλαη θαζαξνί απφ ζθνππίδηα, ζθφλεο,
ππνιείκκαηα ηξνθίκσλ θαη ειεχζεξνη απφ αληηθείκελα. Γηα ηα θξεάηηα ιπκάησλ νη εξγαζίεο
ζα γίλνληαη κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηαβξνρή ζηα ηνηρψκαηα ησλ θξεαηίσλ. Θα
θαιχπηεη ζράξεο θαη αλνίγκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εξγαζίεο απεληφκσζεο ζηα δεκνηηθά θηίξηα πξνηείλεηαη ην
ζθεχαζκα λα πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία: a – cypermethrin 6%. Σν ίδην ζθεχαζκα
πξνηείλεηαη γηα ηελ απεληφκσζε θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ.
Δηδηθφηεξα γηα επαίζζεηνπο πγεηνλνκηθά ρψξνπο (ρψξνη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, θνπδίλεο,
θπιηθεία θ.ιπ.) ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, ΚΑΠΖ, ζρνιείσλ θ.α. πξνηείλεηαη σο
ελαιιαθηηθή ζπκπιεξσκαηηθή θαη ηζνδχλακε κέζνδνο θαηαπνιέκεζεο αληί ηνπ ςεθαζκνχ ε
εθαξκνγή ηξνθνειθπζηηθψλ εληνκνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ gel (πνπ ζα εκπίπηνπλ ζηνπο φξνπο
θαη πξνδηαγξαθέο έγθξηζεο θπθινθνξίαο φπσο θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζθεπαζκάησλ).
Πξνηεηλφκελε δξαζηηθή νπζία ησλ πξντφλησλ gel είλαη fipronil 0,05%.
Καηά ηελ απεληφκσζε α) ζηα θηίξηα ζα ππνινγηζζεί 1lt δηαιχκαηνο/ 30m2, β) ζηα θξεάηηα
πδξνζπιινγήο νκβξίσλ 1lt / 8 θξεάηηα θαη γ) γηα ηα εληνκνθηφλα gel 1gr /10m2.
ηελ πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ απεληφκσζεο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ε εθαξκνγή κε gel ζε ηζνδχλακε αλαινγία θφζηνπο εθαξκνγήο 1gr gel = 1lt ςεθαζηηθνύ
δηαιύκαηνο.
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
Οη εξγαζίεο απνιχκαλζεο απνβιέπνπλ ζηελ εμπγίαλζε ησλ ρψξσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο
(απνρσξεηήξηα, απνδπηήξηα, ηαηξεία) ή κνιπζκέλσλ επηθαλεηψλ ησλ Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ.
Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε ηνπ ΔΟΦ, λα είλαη
άρξσκα θαη ρσξίο έληνλε νζκή. Να είλαη απνιπκαληηθά επξένπ θάζκαηνο, λα θαηαπνιεκνχλ
βαθηήξηα, κχθεηεο αθφκα θαη ηνχο.
Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα γίλεη κε ην ζπλήζε ςεθαζκφ ή θαη λεθεινςεθαζκφ (fogging).
Σν θφζηνο ησλ εξγαζηψλ απνιχκαλζεο έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηεο πξνκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ απεληφκσζεο.
Οη εξγαζίεο απνιχκαλζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Τγηεηλνιφγνπ
- Δπφπηε δεκφζηαο πγείαο ηνπ δήκνπ ή άιινπ εηδηθνχ επηζηήκνλα πνπ ζα ππνδείμεη ε
ππεξεζία.
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
ηφρνο ησλ εξγαζηψλ κπνθηνλίαο είλαη ε κείσζε θαη ν έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξσθηηθψλ,
σο κέηξνπ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο.
Οη εξγαζίεο κπνθηνλίαο πεξηιακβάλνπλ:
Α.1)Γηα ηα δεκνηηθά θηίξηα: ηελ επί ηξεηο θνξέο επαλαιεπηηθή θαη θαζνιηθή επαλαδόισζε
ησλ ήδε ππαξρφλησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ.
Α.2) Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ηελ θαζνιηθή
επαλαιεπηηθή επαλαδφισζε ηνπο (φπσο ζην Α.1).
Α.3) Σελ έθηαθηε ή ζπκπιεξσκαηηθή επαλαδφισζε ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ
Β) Γηα ηα θξεάηηα νκβξίσλ: ηελ ηνπνζέηεζε κε ζχξκα 3 θύβσλ (θάζε ζχξκα έλαο θχβνο) κε
ηέζζεξηο επηπιένλ ππνρξεσηηθέο, επαλαιεπηηθέο, θαζνιηθέο επαλαδνιψζεηο (ζπλνιηθά πέληε
θνξέο).
Ζ ππνρξεσηηθή, επαλαιεπηηθή, θαζνιηθή επαλαδφισζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνλ αξκφδην εηδηθφ επηζηήκνλα ηνπ δήκνπ.
Καηά ηε κπνθηνλία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηνηκφρξεζηα αληηπεθηηθά ζθεπάζκαηα ζηε κνξθή
δνισκάησλ θέξηλσλ θύβσλ ησλ 20gr κε ηξχπα, ιφγσ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο ζην πγξφ
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πεξηβάιινλ ζε θξεάηηα, ππνλφκνπο, αθάιππηνπο ρψξνπο θιπ. Σα αληηπεθηηθά ηξσθηηθνθηφλα
έρνπλ βξαδεία αζξνηζηηθή δξάζε, κε απνηέιεζκα λα κε δεκηνπξγείηαη δηζηαθηηθφηεηα, λα
κελ είλαη αλαγθαία ε πξνδφισζε, λα ππάξρεη επάξθεηα ρξφλνπ γηα παξνρή αληηδφηνπ
(βηηακίλε Κ1) θαη ηέινο λα ππάξρεη κηθξφηεξνο θίλδπλνο γηα δψα κε ζηφρνπο.
Οη δξαζηηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο γηα ηελ Διιεληθή αγνξά, λα θπθινθνξνχλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., πξέπεη δε λα
ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ζηελ
Διιεληθή γιψζζα. Θα πξνηηκεζνχλ ηα ζθεπάζκαηα ησλ εηνηκφρηεζησλ, αληηπεθηηθψλ,
θέξηλσλ θχβσλ ησλ 20gr πνπ πεξηέρνπλ σο δξαζηηθή νπζία ην Brodifacoum 0,005%.

2.1 ΓΟΛΩΜΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ
Οη πξνο αληηθαηάζηαζε δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεκεία ησλ θζαξκέλσλ.
Θα πξέπεη λα είλαη άζξαπζηνη, κε κεγάιν ρξφλν δηάξθεηαο ζηαζεξφηεηαο, πςειή αληνρή ζηνλ
ήιην θαη θαηά πξνηίκεζε ρξψκαηνο καχξνπ. Θα δηαζέηνπλ εζσηεξηθά αλνμείδσην κεηαιιηθφ
ζηήξηγκα (αλνμείδσηνο άμνλαο) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ δνιψκαηνο (ηξηπιό). Θα είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιηθφ PVC θαη ζα θέξνπλ θιεηδί αζθαιείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο
εξγαζίεο καο πξνηείλνληαη δχν ηχπνη δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ α) για ηοσς εζωηερικούς
τώροσς οι μεγάλοσ ηύποσ (ΒΔΣΑ), από σλικό PVC και με κλειδί αζθαλείας, β) για ηοσς
ανοικηούς και ημισπαίθριοσς τώροσς οι κσλινδρικού ηύποσ (ηούνελ) από PVC και με κλειδί
αζθαλείας.
Ο θάζε δνισκαηηθφο ζηαζκφο ζα είλαη δνισκέλνο κε ηξία θεξψδε ηεκάρηα ησλ 20 gr έθαζηνο
θαη κε ηε δπλαηφηεηα επαλαδφισζεο ηνπ.
Σα ζεκεία δφισζεο αιιά θαη άιια πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξζή πξαθηηθή ησλ
εξγαζηψλ κπνθηνλίαο ζα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηνπ εηδηθνχ ζχκθσλα κε ην λφκν επηζηήκνλα ηνπ
δήκνπ (Τγηεηλνιφγνο - Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο, Γεσπφλνο) ή ηνπ αξκνδίνπ ηερλίηε πνπ ζα
νξίδεη ε ππεξεζία. Ζ ππεξεζία θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν νζάθηο ην απαηηήζεη.
Ζ ζσζηή ρξήζε ησλ δνισκάησλ δηαζθαιίδεηαη κε ηελ παξνπζία εηδηθνχ επηζηήκνλα φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, ηελ επζχλε δε ηεο θαζεκεξηλήο παξνπζίαο ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ
επηζηήκνλα έρεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ειεπζέξσλ δνισκάησλ πιελ ηεο εηδηθήο εθαξκνγήο ηνπο ζηα
θξεάηηα φπσο ηερληθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Δηδηθφηεξα γηα ηα θξεάηηα νκβξίσλ, ε πνζφηεηα δνισκάησλ αλά θξεάηην ζα είλαη 3 θύβνη
δφισζεο ησλ 20 gr. Οη θχβνη ζα θέξνπλ εηδηθή ηξχπα ζην κέζνλ απηνχ, ζα δέλνληαη ν
θαζέλαο μερσξηζηά κε ζχξκα ηνπιάρηζηνλ 30 εθ. θαη ζα ζηεξεψλνληαη ζηα θξεάηηα (ζράξεο
ηχπνπ Α θαη ηχπνπ Σ).
Οη ηξείο μερσξηζηά δνισκέλνη ζπξκάηηλνη θχβνη ησλ 20 gr πνπ αλαινγνχλ ζε θάζε θξεάηην,
ζα ηζνδπλακνχλ θαη ζα ππνινγίδνληαη σο έλαο δνισκαηηθφο ζηαζκφο θξεαηίνπ (ηηκή
κνλάδαο).
Ζ επαλαδφισζε απηψλ ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα γίλεηαη κε θαζνιηθή αληηθαηάζηαζε
ησλ ηεκαρίσλ (θαγσκέλσλ θαη κε) θαη κεηά απφ εθηίκεζε θαη επίβιεςε ηνπ εηδηθνχ
επηζηήκνλα ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ. Οη εξγαζίεο δφισζεο θαη επαλαδφισζεο ησλ θξεαηίσλ
κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθηεθε ζα πξαγκαηνπνηεζεί πέληε (5) θνξέο θαη πξνβιέπεη ηελ
θαζνιηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ηεκαρίσλ (θαγσκέλσλ θαη κε) κεηά απφ εθηίκεζε θαη
επίβιεςε ηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα ηνπ δήκνπ.
3

Ωο δξαζηηθή νπζία ησλ εηνηκόρξεζησλ, αληηπεθηηθώλ, θέξηλσλ θύβσλ ησλ 20 gr
νξίδεηαη ην Brodifacoum 0,005%.
Σέινο, λα αθνινπζείηαη ε επξσπατθή νδεγία E.U. 93/43 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εξγαζίεο
απεληφκσζεο θαη κπνθηνλίαο απαηηνχλ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή θαη
θσδηθνπνίεζε.
Ηζρχνπλ φινη νη λφκνη ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη
ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο

ΔΛΔΓΥΟ – ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ. ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ –
ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΓΑΣΩΝ

Tα θνπλνχπηα απνηεινχλ έλα πνιχ ζνβαξφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ εμάπισζε αζζελεηψλ
γηα ηηο νπνίεο είλαη δηαβηβαζηέο, ελψ δπζκελείο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ηφζν ζηελ νηθνλνκία
φζν θαη ηε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζνληαη πςεινί πιεζπζκνί
θνπλνππηψλ. Απνηειεί αλάγθε Γεκφζηαο Τγείαο ε νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ηνπο. Δίλαη γλσζηφ (βηβιηνγξαθία, δηεζλήο
πξαθηηθή, εγθχθιηνη Τπ. Τγείαο) φηη ε αληηκεηψπηζε ησλ θνπλνππηψλ ζε κηα πεξηνρή, πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ κέηξσλ φπσο επηζεκαίλεηαη θαη απφ ην ππ’ αξ. 650/22-2-2017
έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πεηξαηά (Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο &
Κνηλσληθήο Μέξηκλαο, Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ & Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο,
Σκήκα Τγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ & Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο) κε ζέκα «Καηαπνιέκεζε
θνπλνππηψλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά»
Έλα απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα είλαη θαη ε έγθαηξε επέκβαζε κε ςεθαζκνχο ζην πδξόβην
ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θνπλνππηψλ (πξνλπκθνθηνλία) εληφο ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ε πξψηε γεληά θνπλνππηψλ ψζηε λα κεησζεί ν πιεζπζκφο
ηνπο. Ζ πξνλπκθνθηνλία απνηειεί κέζνδν θαηαπνιέκεζεο κε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα,
σζηφζν δε ζπκπιεξσκαηηθά θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηαπνιέκεζε ησλ ηέιεησλ εληφκσλ (αθκαηνθηνλία) κε
ππνιεηκκαηηθνχο ςεθαζκνχο φηαλ απαηηείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο.
ηα πιαίζηα απηά ν Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο πινπνηεί άκεζα πξόγξακκα (κειέηε
& εθαξκνγή) θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη εηδηθφηεξα ζην
δίθηπν θξεαηίσλ όκβξηώλ πδάησλ (2.000).
Σν πξφγξακκα απηφ αθνξά ζηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ γελψλ Aedes, Culex &
Anopheles ιφγσ ηεο πςειήο πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο ηνπο.
Ζ κειέηε θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη :
Α. Έιεγρν θαη παξαθνινύζεζε πιεζπζκνύ θνπλνππηώλ – Γεηγκαηνιεςίεο πξνλπκθώλ
Οη εξγαζίεο απηέο απνβιέπνπλ, βάζεη ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ δεηγκάησλ, ζηελ
απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή: ησλ γελψλ, ησλ πιεζπζκηαθψλ ηνπο δηαθπκάλζεσλ (αθζνλία)
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαπνιέκεζεο.
Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη:
Α.1) Δγθαηάζηαζε παγίδσλ γηα παξαθνινχζεζε αθκαίσλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ.
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Γηα επηηπρέζηεξε & απνηειεζκαηηθφηεξε ζχιιεςε ησλ αθκαίσλ, πξνηείλεηαη παγίδα πνπ λα
πεξηιακβάλεη πεγή θσηφο, λα ιεηηνπξγεί κε CO2 & κπαηαξία(12V,4W) λα είλαη κηθξνχ
βάξνπο &ζηαζεξήο θαηαζθεπήο (πιαζηηθή κεηαιιηθή) & λα ρξεζηκνπνηεί εληνκνθηφλα.
Οη εξγαζίεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αλά 15εκεξν θαη ζε ζέζεηο ζεκεία (5) πνπ ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία.
Α.2) Γηεμαγσγή δεηγκαηνιεςηώλ πξνλπκθώλ γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ
αλάπηπμεο θαη ππθλφηεηάο ηνπο.
Οη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη κε θαηάιιειεο παγίδεο σνζεζίαο (ελαπφζεζε απγψλ), γηα
ζχιιεςε απγψλ, ηαπηνπνίεζε & αλαγλψξηζε ζε επίπεδν είδνπο θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ
αλαγλσξηζκέλν δεκφζην θνξέα (Ηλζηηηνχην,ΔΓΤ,Eθπαηδεπηηθφ Iδξπκα)
Οη παγίδεο σνζεζίαο ζα ηνπνζεηνχληαη κία θνξά ην κήλα θαη ζα ιεηηνπξγνχλ γηα επηά
εκέξεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο γηα ηελ νξζή ρξήζε παγίδσλ σνζεζίαο ζηελ
εληνκνινγηθή επηηήξεζε ρσξνθαηαθηεηηθψλ εηδψλ θνπλνππηψλ (life conops)
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ παγίδσλ ζα είλαη δώδεθα (12) θαη ε αθξηβήο ζέζε-ζεκείν πνπ ζα
ηνπνζεηνχληαη (κεληαίσο) ζα πξνζδηνξίδνληαη απφ θνηλνχ κε ηελ ππεξεζία.
Ζ δηαδηθαζία απηή (έιεγρνο – παξαθνινχζεζε) ζεσξείηαη βαζηθή θαη αλαγθαία ζηελ
απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ.
Δίλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν, ην θφζηνο ηεο νπνίαο έρε ζπλππνινγηζζεί ζην ζπλνιηθφ
θφζηνο ησλ εξγαζηψλ πξνλπκθνθηνλίαο – αθκαηνθηνλίαο θαη βαξαίλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν, πνπ νθείιεη λα ζπληάζζεη αλάινγν πξσηόθνιιν εξγαζηώλ, κε ηελ αληίζηνηρε
έθζεζε πεπξαγκέλσλ.
Β. Πξνλπκθνθηνλία
Ζ εθαξκνγή απηή αθνξά ζην ζχλνιν ησλ θξεαηίσλ φκβξησλ πδάησλ (2.000 πεξίπνπ) , ζα
επαλαιεθζεί 17 θνξέο κε ζπρλφηεηα φρη παξαπάλσ ησλ 20 εκεξψλ (αλά εθαξκνγή) θαη
εθηάθησο (π.ρ. κεηά απφ βξνρή) κεηά απφ εθηίκεζε ηεο ππεξεζίαο Ζ δηάξθεηα ηεο ζα είλαη
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ην ηέινο απηήο, κε δηαθνπή ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο (επνρή πνπ ζπλήζσο δελ αληρλεχνληαη πξνλχκθεο θνπλνππηψλ) θαη ζε
ζπλελλφεζε πάληα κε ηνλ αξκφδην ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ.
Ζ θαηαπνιέκεζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε πξνλπκθνθηφλα ζθεπάζκαηα, κε δξαζηηθή νπζία
ην Ρπζκηζηή Αλάπηπμεο (IGR εληνκνθηφλν) diflubenzuron, ηα νπνία θαη ζα έρνπλ έγθξηζε
θπθινθνξίαο ζηε ρψξα.
Ζ κνξθή ηνπ ζθεπάζκαηνο (δηζθίν, θφθθνη, πγξφ) ζα επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε
ζπλζήθεο πδξφβηαο θαηάζηαζεο.
Γ. Αθκαηνθηνλία
Ζ εθαξκνγή απηή ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε θάζε απεληφκσζεο ησλ θξεαηίσλ, γη’ απηφ ην
ιφγν ην πξνηεηλφκελν ζθεχαζκα ζα πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία alphacypermethrin 6% β/ν.
Οη εξγαζίεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά 6 θνξέο θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο ζα
πξνγξακκαηίδεηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε
ηαπηόρξνλε θαη απφ θνηλνχ εθαξκνγή κε ηελ πξνλπκθνθηνλία.
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ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε φισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ Σερληθή πεξηγξαθή – Αλάιπζε εξγαζηψλ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο έσο ηελ 31/05/2018
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη νινθιεξσζείζα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηγξαθείζεο εξγαζίεο
εθηειεζηνχλ πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ζα θέξνπλ ηελ
έθγξηζε, κεηά απφ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα θαη ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Ζ δαπάλε ηνπ έξγνπ πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 24.771,73€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ : 15/6142.0012-30/6142.000730/6142.0008 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 κε ηίηιν
Απεληφκσζε – Μπνθηνλία – Απνιχκαλζε δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ θαη Έιεγρνο –
θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ (πξνλπκθνθηνλία) θαη απεληφκσζε κπνθηνλία ηνπ δηθηχνπ
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο
Κεξαηζίλη 20/ 7/ 2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΔΛΔΓΞΑ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ

ΜΑΚΡΤΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΚΑΡΑΝΣΕΖ ΚΤΡΗΑΚΖ

6

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

Απεληόκσζε - Απνιύκαλζε - Μπνθηνλία
δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ
Αξηζκ. Μειέηεο 93.0/21-7-2017
Κ.Α:15/6142.0012

I.ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ
ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ

Α/Α

ΚΣΙΡΙΟ – ΥΩΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ/
ΛΙΣΡΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΩ
Ν

ΤΝΟΛΟ

Α. 15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
1

Σαθηηθή Δθαξκνγή

100lt

3

300lt

2

Έθηαθηε πκπιεξσκαηηθή

50lt

1

50lt

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ Α

350lt

Σηκή κνλάδαο αλά
ιίηξν

1,50€

Πξνυπνινγηζκφο

525,00€

ΦΠΑ 24%

126,00€

πλνιηθό θόζηνο
Α

651,00 €

Β. 15/6142.0012

ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

3

Σαθηηθή Δθαξκνγή

50lt

3

150lt

4

Έθηαθηε πκπιεξσκαηηθή

60lt

1

60lt

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ Β

210lt

Σηκή κνλάδαο αλά ιίηξν

1,50€

Πξνυπνινγηζκφο

315,00€

ΦΠΑ 24%

75,60€

πλνιηθό θόζηνο Β

390,60€
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Γ. 15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΜΙΚΡΟΔΡΓΩΝ
5

Σαθηηθή Δθαξκνγή

50lt

3

150lt

6

Έθηαθηε πκπιεξσκαηηθή

60lt

1

60lt

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ Γ

210lt

Σηκή κνλάδαο αλά ιίηξν

1,50€

Πξνυπνινγηζκφο

315,00€

ΦΠΑ 24%

75,60€

πλνιηθό θόζηνο Γ

390,60€

Γ.

15/6142.0012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ΚΑΠΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ,
ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ, ΥΟΛΔΙΑ Α΄/ΘΜΙΑ ΚΑΙ
Β΄/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
7

Σαθηηθή Δθαξκνγή

950lt

3

2850lt

8

Έθηαθηε πκπιεξσκαηηθή

200lt

1

200lt

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ Γ

3.050lt

Σηκή κνλάδαο αλά ιίηξν

1,50€

Πξνυπνινγηζκφο

4575,00€

ΦΠΑ 24%

1098,00€

πλνιηθό θόζηνο Γ

5673,00€
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II.ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ

Α/Α

ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑ
i. Αληηθαηάζηαζε
δνισκάησλ ησλ ήδε
ππαξρφλησλ Γ. .
ii.Δπαλαηνπνζέηεζε
θζαξκέλσλ Γ. .

Α. 15/6142.0012
1

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΚΟΣΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΚΣΙΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

i

50

3

0,56

84

ii

5

1

1,6

8

iii

10

1

0,56

5,6

Πξνϋπνινγηζκόο Α

97,60€

ΦΠΑ 24%

23,42€

πλνιηθό θόζηνο Α

121,02€

Β.15/6142.0012
2

ΑΡΙΘΜΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ

i

50

3

0,56

84

ii

5

1

1,6

8

iii

20

1

0,56

11,20

Πξνϋπνινγηζκόο B

103,20€

ΦΠΑ 24%

24,77€

πλνιηθό θόζηνο B

127,97€

Γ. 15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΜΙΚΡΟΔΡΓΩΝ
3

i

50

3

0,56

84

ii

5

1

1,6

8

iii

10

1

0,56

5,6

Πξνϋπνινγηζκόο Γ

97,60€

ΦΠΑ 24%

23,42€

πλνιηθό θόζηνο Γ

121,02€

9

Γ. 15/6142.0012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ΚΑΠΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ, ΥΟΛΔΙΑ Α΄/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
4

i

700

3

0,56

1176

ii

30

1

1,6

48

iii

80

1

0,56

44,8

Πξνϋπνινγηζκόο Γ

1.268,80€

ΦΠΑ 24%

304,51€

πλνιηθό θόζηνο Γ

1.573,31€

III.ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ –
ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ - ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΑΝΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ
ΚΣΗΡΗΑ - ΥΧΡΟΗ

ΜΤΟΚΣΟΝΗ
Α
97,60€

ΤΝΟΛΟ

Α. 15/6142.0012

ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ
525 €

Β. 15/6142.0012

ΚΣΗΡΗΑ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

315€

103,20€

418,20€

Γ. 15/6142.0012

ΚΣΗΡΗΑ
ΠΡΑΗΝΟΤ & ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ

315€

97,60€

412,60€

Γ. 15/6142.0012

4575€

1268,80€

5.843,80€

Πξνϋπνινγηζκόο

7.297,20

ΦΠΑ 24%

1.751,33

πλνιηθό θόζηνο

9.048,53

ΚΣΗΡΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ, ΚΑΠΖ,
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ,
ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ

622,60€

10

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΑΗΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

Έιεγρνο – Καηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ
(πξνλπκθνθηνλία) θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
νκβξίσλ
Απεληόκσζε - Μπνθηνλία θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
νκβξίσλ
Αξηζκ. Μειέηεο 93.0/2017
Κ.Α: 30/6142.0007
30/6142.0008

IV.ΠΙΝΑΚΑ 2 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ – ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ - ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
30/6142.0007 ΦΡΔΑΣΗΑ ΟΜΒΡΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Α/Α

ΔΡΓΑΙΑ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
ΦΡΔΑΣΙΩΝ
(θαηαζθεπήηνπνζέηεζε
δνισκαηηθψλ
ζηαζκψλεπαλαδφισζε)

ΠΟΟΣΖΣΑ
ΓΟΛΧΜΑΣΗΚΧΝ
ΣΑΘΜΧΝ/
ΣΔΜΑΥΗΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ

ΚΟΣΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑ
ΓΟΛΧΜΑΣΗΚΟ
ΣΑΘΜΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΚΟΣΟ

1

Σνπνζέηεζε δνισκαηηθνχ
ζηαζκνχ

2.000

5

0,52€

5200€

Φ.Π.Α 24%

1248€

ΤΝΟΛΟ

6448€

Α/Α

ΔΡΓΑΙΑ
ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ
ΦΡΔΑΣΙΩΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΦΡΔΑΣΗΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ

ΚΟΣΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑ
ΦΡΔΑΣΗΟ

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΚΟΣΟ

2

Απεληφκσζε θξεαηίσλ

2.000

6

0,17€
Φ.Π.Α 24%
ΤΝΟΛΟ

2040 €
489,60€
2529,60€

30/6142.0008 ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΗΑ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΟΜΒΡΗΧΝ
3

Πξνλπκθνθηνλία
θξεαηίσλ

2.000

17

0,16€

5440€

Φ.Π.Α 24%
ΤΝΟΛΟ

1305,60
6745,60

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΔΡΓΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 2 ΜΔ ΦΠΑ 1 + 2 + 3 = 15.723,20€
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

Απεληόκσζε – Απνιύκαλζε – Μπνθηνλία
δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ
Έιεγρνο – Πξνλπκθνθηνλία θνπλνππηώλΑπεληόκσζε - Μπνθηνλία
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ
Αξηζκ. Μειέηεο 93.0/2017
Κ.Α: 15/6142.0012,30/6142.0007,
30/6142.0008
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ :24.771,73€
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V.ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ ΚΑΙ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΟΤ
ΓΗΜΟΤ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
ΠΙΝΑΚΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ 1
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ – ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ –
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΧΝ

9.048,53€

ΠΙΝΑΚΑ 2
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ – ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ –
ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΖ ΟΜΒΡΗΧΝ

15.723,20€

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ +
ΦΠΑ (24%)

24.771,73€

Κεξαηζίλη 20/7/ 2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΔΛΔΓΞΑ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ

ΜΑΚΡΤΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΚΑΡΑΝΣΕΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΚΑΗ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

ΔΡΓΑΙΑ: «Α) Απεληόκσζε –
Μπνθηνλία – Απνιύκαλζε
δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ
Β) Έιεγρνο – θαηαπνιέκεζε
θνπλνππηώλ (πξνλπκθνθηνλία)
θαη απεληόκσζε κπνθηνλία ηνπ
δηθηύνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο
νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζώλαο»

Γ.ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Άξζξν 1 Αληηθείκελν πξνκήζεηαο
Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδνρήο: α) γηα ηελ απεληφκσζε
– απνιχκαλζε – κπνθηνλία ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ, β) ηνλ έιεγρν –
θαηαπνιέκεζε (πξνλπκθνθηνλία) ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ γ) ηελ απεληφκσζε –
κπνθηνλία ηνπ δηθηχνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο. Σν θξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο. Ο αλάδνρνο ζα πξνθχςεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
ρακειόηεξε ηηκή ζπλππνινγίδνληαο θαη αμηνινγψληαο ην θόζηνο ησλ εξγαζηώλ, ην είδνο
θαη ηελ πνηόηεηα ησλ εξγαζηώλ (πιηθά, εμνπιηζκφο, πξνζσπηθφ, ηερληθή ηθαλφηεηα, ηερληθή
ππνδνκή θαη ζηειέρσζε, νξγάλσζε, ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ) εθ’ φζνλ δελ ππάξρνπλ
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή έθζεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Ζ πξνυπνινγηζζείζα ζπλνιηθή δαπάλε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 24.771,73€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΦΠΑ 24%) θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 15/6142.0012- 30/6142.000730/6142.0008 ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017.
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε
πνπ δελ ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα θάπνηα εξγαζία , ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε πξνζθφκηζε ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ κε
ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο, ή έληππν πξνζθνξάο ηνπ πξνκεζεπηή
κε ηελ ίδηα δνκή κε ην έληππν ηεο ππεξεζίαο θαη κεηά απφ αμηνιφγεζε.
Άξζξν 2 Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Οη αλαθεξφκελεο εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα:
1) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3852/2010
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν 44112/2016
3.) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν 3536/2007
4) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.
13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016.
5) Με ην ππ’ αξ. 650/22-2-2017 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά κε ζέκα
«Καηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεηξαηά»
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6) Με ηελ ππ’ αξ. Πξση. Γ1α/Γ.Π.19010/6-3-2017 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα
«Πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ, ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη πξνθχιαμε ηνπ
θνηλνχ γηα ην έηνο 2017»
7) Με ηελ παξνχζα κειέηε

Άξζξν 3: Πξνζεζκία θαη ρξόλνο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ
Οη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ:
α) γηα ηα δεκνηηθά θηίξηα 3 εθαξκνγέο.
β) γηα ηελ πξνλπκθνθηνλία ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ 17 εθαξκνγέο.
γ) γηα ηελ απεληφκσζε ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ 6 εθαξκνγέο.
δ) γηα ηελ κπνθηνλία ηνπ δηθηχνπ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ 5 εθαξκνγέο.
Γηα ηελ απνθπγή ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ ππεξεζηψλ νη εξγαζίεο ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη αββαηνθχξηαθα, αξγίεο θαη ζην δηάζηεκα ησλ δηαθνπψλ, κεηά απφ
ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθφ ζχκθσλα κε ην Νφκν, επηζηήκνλα ηνπ Γήκνπ
(Τγηεηλνιφγν - Δπφπηε Γεκφζηαο Τγείαο, Γεσπφλν) ή άιιν αξκφδην ππάιιειν πνπ ζα νξίδεη
ε ππεξεζία.
ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη θηίξηα πξηλ ηηο εθαξκνγέο ζα πξνεγείηαη ζπλελλφεζε κε ηνπο
ππεχζπλνπο ησλ θηηξίσλ ή ησλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ (βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, ΚΑΠΖ,
αζιεηηθνί ρψξνη θ.α.) γηα ην ζρεδηαζκφ ιήςεο ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ θαη ηελ αζθάιεηα
ησλ θηηξίσλ.
Γηα ηνπο βξεθνλεπηαθνχο, παηδηθνχο ζηαζκνχο πξνβιέπεηαη νη ηαθηηθέο εξγαζίεο λα
πξαγκαηνπνηνχληαη ζην δηάζηεκα ησλ ζρνιηθψλ δηαθνπψλ ή εθηάθησο θαη αββαηνθχξηαθα,
φπνπ δελ γίλεηαη ρξήζε ησλ ρψξσλ γηα θχιαμε θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ.
Αλαιπηηθά νη Γεκνηηθνί ρψξνη θαη ηα θηίξηα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εθαξκνγέο,
επηζπλάπηνληαη ζε ζρεηηθό πίλαθα.
Οη έθηαθηεο εθαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θηίξηα θαη ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη
απφ ηελ ππεξεζία κεηά απφ απηνςία ηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα ηνπ Γήκνπ θαη πάληα ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην ππάιιειν πνπ έρεη νξίζεη ε ππεξεζία.
Οη εξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ θνπλνππηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηε ηερληθή
κειέηε, είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ζα επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 4: Πνηόηεηα εξγαζηώλ – θαξκάθσλ
Οη εξγαζίεο ζα γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εθνδηαζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα
γηα ηελ εξγαζία, φπσο κάζθεο, γάληηα, θφξκεο θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επηζηεκνληθνχ
ππεπζχλνπ ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ ηεο απεληφκσζεο –
απνιχκαλζεο – κπνθηνλίαο θαη πξνλπκθνθηνλίαο.
Ο εμνπιηζκόο, ΜΑΠ, κεραλήκαηα θ.ιπ. πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά
ηνπ αλαδόρνπ.
ε πεξίπησζε θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο αλ δελ πξνζέιζεη ν Αλάδνρνο, ν Γήκνο ζα δχλαηαη
κε κνλνκεξή απφθαζε λα αλαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο ζε ηξίην ζπλεξγείν,
παξαθξαηψληαο ηελ ακνηβή απφ ηνλ Αλάδνρν θαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
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Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπ δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο ειέγρνπ,
δεηγκαηνιεςηψλ θαη θαηαγξαθήο ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ησλ θνπλνππηψλ, ζχκθσλα
κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο κειέηεο.
Ο Αλάδνρνο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν πνπ ζα έρεη νξηζηεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ.
Ο Αλάδνρνο (ην ζπλεξγείν) είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ζε νπνηαδήπνηε
παξέκβαζε – ππφδεημε ηνπ επηβιέπνληα πνπ παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθδίδεη εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα θάζε κηα απφ ηηο
εξγαζίεο πνπ εθηειεί θαη γηα θάζε θηίξην – ρψξν ηνπ Γήκνπ.
Ο ππεχζπλνο επηζηήκνλαο (Δπφπηεο Γεκφζηαο Τγείαο, Γεσπφλνο, Υεκηθφο Μεραληθφο,
Υεκηθφο θηι) ηεο εηαηξείαο ζα έρεη φιεο ηηο επζχλεο πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηηο εθαξκνγέο
απηέο θαη θπξίσο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηνπο δεκφηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο
επηζθέπηεο ησλ ρψξσλ – θηηξίσλ.
Ο Αλάδνρνο καδί κε ηα κέηξα πξνθχιαμεο πνπ ζα δηαζέηεη θαηά ηελ ψξα εξγαζίαο ηνπ, λα
θέξεη καδί ηνπ θηβψηην Α΄ Βνεζεηψλ κε ηα αληίδνηα ζθεπάζκαηα.
Ο Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, έιαβε ππ’ φςε ηηο γεληθέο θαη ηππηθέο ζπλζήθεο
ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 5
ε θάζε εθαξκνγή θαηαπνιέκεζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά κφλν ηα
εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα κε βάζε ηηο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή
έθζεζε θαη λα ιακβάλνληαη φζα ηδηαίηεξα κέηξα πξνθχιαμεο έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ
έγθξηζε θπθινθνξίαο απηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ρσξίο
θηλδχλνπο γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη ην νηθνζχζηεκα.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά συμμετοχής
1.
Υπεφθυνη δήλωςη του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 ςτην οποία θα δηλϊνουν ότι ζχουν
λάβει γνϊςη των όρων τησ παροφςησ μελζτησ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ και ότι είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελητήριο
2.

Τεχνική προςφορά.

3.

Οικονομική προςφορά

Ο αλάδνρνο λα δηαζέηεη:
Α.
Άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ ην
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηελ νπνία ζα επηζπλάςνπλ ζε επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν.
Β.
Να απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ δύν επηζηήκνλεο σο κφληκν πξνζσπηθφ θαη κε εκπεηξία
ζην αληηθείκελν πνπ ζα παξεπξίζθνληαη ζηηο εξγαζίεο.
Γ.
Αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε πξφζσπν ή
πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ.
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Γ.
χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2000 ή άιιν ηζνδχλακν (κε ζπλαθέο πεδίν
εθαξκνγήο).
Δ.
Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ
ΠΑΡΑΗΣΧΝ CEPA EN 16636
Σ.
Δμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, εθνδηαζκέλν κε ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ εξγαζία,
φπσο κάζθεο, γάληηα, θφξκεο θαη επηζηεκνληθά ππεχζπλν , ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ην
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο απεληφκσζεο – απνιχκαλζεο – κπνθηνλίαο θαη πξνλπκθνθηνλίαο θαη ζα
έρεη ηηο επζχλεο πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα απηέο ηηο εθαξκνγέο θαη θπξίσο γηα ηα κέηξα
αζθαιείαο γηα ηνπο δεκφηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ ρψξσλ – θηηξίσλ
Απαηηνύκελε εκπεηξία
Ε. Οη ελδηαθεξφκελνη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε παξφκνηεο εξγαζίεο
(ηνπιάρηζηνλ δχν ζπκβάζεηο θαιήο εθηέιεζεο):
α) κπνθηνλίαο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ (εθαξκνγή ζπξκάηηλσλ θχβσλ)
β) πξνλπκθνθηνλίαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ γελψλ
θνπλνππηψλ.
Ζ. Ο αλάδνρνο επίζεο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θάθειν κε ηηο εγθξίζεηο ηνπ Τπ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη κε ηα MSDS ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεί.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά κατακφρωσης
Πριν την ζκδοςη τησ απόφαςησ κατακφρωςησ ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να
προςκομίςει τα παρακάτω ζγγραφα τα οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.2 και 3 του
άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ωσ δικαιολογητικά για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομήσ των
λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόςπαςμα ποινικοφ μητρϊου. Η υποχρζωςη αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ
εταιρειϊν περιοριςμζνησ ευθφνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευθφνοντα Σφμβουλο,
καθϊσ και όλα τα μζλη του Διοικητικοφ Συμβουλίου.
β) πιςτοποιητικό φορολογικήσ ενημερότητασ και
γ) πιςτοποιητικό αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ.
Επίςησ ο υποψήφιοσ ανάδοχοσ θα πρζπει να προςκομίςει και τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά ζγγραφα τησ εταιρίασ (ή ζςτω μια υπεφθυνη δήλωςη με τα απαραίτητα
ςτοιχεία), ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τησ εταιρίασ.
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Άρθρο 8
Σφμβαση
ηνλ αλάδνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε. Με ηελ αλαθνίλσζε, ε
ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Καηά ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ππνθαηαζηήζεη
ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, εθφζνλ δελ ππάξρεη
ππέξβαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηκήκαηνο.
Ο Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε
δηάζηεκα εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη
ν λφκνο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη σο 31/05/2018 Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη νινθιεξσζείζα
ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηγξαθείζεο εξγαζίεο εθηειεζηνχλ πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη ζα θέξνπλ ηελ έγθξηζε, κεηά απφ βεβαίσζε θαιήο
εθηέιεζεο, ηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο είλαη δπλαηή ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4412/2016 θαη εθφζνλ ππάξρεη γξαπηή ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν
κεξψλ.

Άξζξν 9: Φάθεινο έξγνπ – Ηκεξνιόγηα εξγαζηώλ
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξεί γηα θάζε ρψξν εθαξκνγήο πνπ αθνξά ηηο
εξγαζίεο απεληφκσζεο – απνιχκαλζεο – κπνθηνλίαο:

Πιήξεο εκεξνιφγην εξγαζηψλ

Πηζηνπνηεηηθά ησλ εξγαζηψλ

Γειηία θαηαγξαθήο ησλ εξγαζηψλ απεληφκσζεο – απνιχκαλζεο θαη θαηαπνιέκεζεο
θνπλνππηψλ (πξνλπκθνθηνλία)

Υάξηεο θαηαγξαθήο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ (αξίζκεζε, ζήκαλζε)

Υάξηεο θαηαγξαθήο θνπλνππηψλ θαη πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςηψλ πξνλπκθψλ θαη
αθκαίσλ
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζπλνιηθή
έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ,
αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη ζπκπεξάζκαηα

Άξζξν 10: Πξνζσπηθό εξγαζηώλ
Ο αξηζκφο ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη
αλάινγνο πξνο ηνλ φγθν ησλ εξγαζηψλ, ηα ρξνληθά φξηα εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, ηηο
ζπλζήθεο εθηέιεζεο θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο.
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Ο ππεχζπλνο ηνπ Γήκνπ δηθαηνχηαη λα δηαηάζζεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ
εάλ ην θξίλεη απαξαίηεην.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί θαη’ ειάρηζην δχν επηζηήκνλεο σο κφληκν πξνζσπηθφ
κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο.

Άξζξν 11: Δξγαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο θνπλνππηώλ – Γεηγκαηνιεςίεο
πξνλπκθώλ
Οη εξγαζίεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.Α ηεο
ηερληθήο κειέηεο. Δίλαη ππνρξεσηηθέο θαη επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 12
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ είλαη:
1.
Σερληθή έθζεζε
2.
Πξνκέηξεζε εξγαζηψλ – Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
3.
Ζ παξνχζα γεληθή θαη εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
4.
Σηκνιφγην
5.
Έληππν πξνζθνξάο
6.
Δπηζπλαπηφκελνο πίλαθαο ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ
Άξζξν 13
ηνλ αλάδνρν πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη αλαθνίλσζε, Με ηελ αλαθνίλσζε, ε
ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί θαη ην έγγξαθν ηελ ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη κφλν
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα
Ο Γήκνο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε
δηάζηεκα εκεξψλ πνπ ζα απνθαζίζεη ν Γήκνο θαη πάλησο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδεη ν
λφκνο, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Άξζξν 14
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ ζχληαμε ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ Αξκφδηα
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
Άξζξν 15
Οη πξνδηαγξαθέο φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζπληάρζεθαλ
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηηκέο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ
Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη
γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαζεσξείηαη.
Άξζξν 16: Πιεκκειήο εθηέιεζε ζηε ύκβαζεο – Καηαγγειία
Ο Γήκνο δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε, εάλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο.
πνπδαίν ιφγν ζπληζηά ηδίσο ή εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ,
πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε (θαη ην Ν. 4412/16) εηδηθφηεξα δε ε δηαθνπή
παξνρήο ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ ή ε πιεκκειήο παξνρή ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ εθ κέξνπο ηνπ.
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Δθφζνλ πξνθιεζεί δεκία ιφγσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ/εξγαζηψλ, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ηνπ αλαδφρνπ θαη λα απαηηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε πξνθεηκέλνπ
λα απνθαηαζηαζεί ε δεκία.

Άξζξν 17 : Δπίιπζε
Οη δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα επηιπζνχλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα Πεηξαηά.
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο ηζρχνπζεο θξαηήζεηο θαη ηέιε εθηφο ηνπ ΦΠΑ
Άξζξν 18: Δθρώξεζε
Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή λα εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο

Κεξαηζίλη 20/ 7/ 2017
ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΔΛΔΓΞΑ

ΜΑΚΡΤΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΚΑΡΑΝΣΕΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ – ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
Γ/ΝΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗΠΟΛΗΣΗΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ
ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ

ΔΡΓΑΙΑ: «Α) Απεληόκσζε – Μπνθηνλία –
Απνιύκαλζε δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ.
Β) Έιεγρνο – θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ
(πξνλπκθνθηνλία), απεληόκσζε θαη κπνθηνλία ηνπ
δηθηύνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο.»

Αξηζκ. Μειέηεο: 93.0/2017
Κ.Α: 15/6142.0012- 30/6142.0007- 30/6142.0008
ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:24.771,73€

Γ.ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ
Άξζξν 1ν
Απεληφκσζε – απνιχκαλζε ησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο. Φεθαζκφο ησλ ρψξσλ θηηξίσλ θαη εζσηεξηθψλ θξεαηίσλ κε θαηάιιειν
εληνκνθηφλν ζθεχαζκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηβιαβψλ εληφκσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε
δαπάλε γηα ην εληνκνθηφλν ζθεχαζκα, ην απνιπκαληηθφ (φπνπ ρξεηαζηεί), ην εξγαηνηερληθφ
πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηάιπζε θαη ηνλ ςεθαζκφ.
Σηκή αλά ιίηξν δηαιχκαηνο (lt)
Σηκή εθαξκνγήο: 1,50€/ lt
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 3
Άξζξν 2o
Μπνθηνλία ζε δεκνηηθνχο ρψξνπο θαη θηίξηα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο.
Α) Δπαλαδφισζε ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε ηε δαπάλε: γηα ην ηξηπιφ κπνθηφλν
ζθεχαζκα θαη ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ
Σηκή εθαξκνγήο: 0,56€
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 3
Β) Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ, ησλ 2 ηχπσλ: (ΒΔΣΑ) θαη ηνχλει, κε
ηε δαπάλε γηα ην ηξηπιφ κπνθηφλν ζθεχαζκα, ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαιεία
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Σηκή εθαξκνγήο: 1,60€/δνισκαηηθφ ζηαζκφ
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 1
Γ) πκπιεξσκαηηθή έθηαθηε ηνπνζέηεζε δνισκάησλ

Σηκή εθαξκνγήο: 0,56€
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 1
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Άξζξν 3ν
Μπνθηνλία δηθηχνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ δήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο.
Α) Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δνισκάησλ (φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ αλάιπζε εξγαζηψλ) ζε
ζηαζεξφ ζεκείν ησλ 2 ηχπσλ θξεαηίσλ (εζραξψλ, ηχπνπ Σ), κε ηε δαπάλε: γηα ηα πιηθά
θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ κπνθηφλνπ ζθεπάζκαηνο, ην κπνθηφλν ζθεχαζκα, ην
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.
Τπνινγίδνληαη 3 μερσξηζηά θαηαζθεπαζκέλα (κε ζχξκα) δνιψκαηα σο έλαο δνισκαηηθφο
ζηαζκφο.
Σηκή αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ (ηεκάρην)
Σηκή εθαξκνγήο: 0,52€/δνισκαηηθφ ζηαζκφ
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 5
Άξζξν 4ν
Α) Απεληφκσζε θαη αθκαηνθηνλία δηθηχνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ δήκνπ
Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο.
Φεθαζκφο θξεαηίσλ νκβξίσλ (εζραξψλ θαη ηχπνπ Σ) κε πιήξε δηαβξνρή θαη θαηάιιειν
εληνκνθηφλν ζθεχαζκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηβιαβψλ εληφκσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε
δαπάλε: γηα ην εληνκνθηφλν ζθεχαζκα, ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηάιπζε θαη ηνλ ςεθαζκφ.
Σηκή αλά θξεάηην: 0,17€
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 6
Β) Πξνλπκθνθηνλία θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζψλαο. Δθαξκνγή αλάινγα κε θαηάιιειν εληνκνθηφλν ζθεχαζκα (ςεθαζκφο ή
δηζθίν). Πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην εληνκνθηφλν ζθεχαζκα, ην εξγαηνηερληθφ
πξνζσπηθφ θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη γηα δηάιπζε θαη ςεθαζκφ.
Σηκή αλά θξεάηην: 0,16€
Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 17
Κεξαηζίλη 20/ 7/ 2017

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Ο ΔΛΔΓΞΑ

ΜΑΚΡΤΝΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ

ΚΑΡΑΝΣΕΖ ΚΤΡΗΑΚΖ
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ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ
ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Ι. ΑΠΔΝΣΟΜΩΔΙ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΙ - ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΔ
Α. Γξαζηηθέο νπζίεο:
1.
α – cypermethrin 6% γηα εθαξκνγή κε ςεθαζκφ γηα ηα δεκνηηθά θηίξηα. (Αξηζκφο
εθαξκνγψλ: 3)
2.
α – cypermethrin 6% γηα εθαξκνγή κε ςεθαζκφ γηα ηα θξεάηηα νκβξίσλ. (Αξηζκφο
εθαξκνγψλ: 6)
3.
Δληνκνθηφλν gel fipronil 0,05% κε εηδηθφ πηζηφιη. (Αξηζκφο εθαξκνγψλ: 3)
4.
Απνιπκαληηθά: κε έγθξηζε απφ ηνλ ΔΟΦ, επξένο θάζκαηνο, άρξσκα, κε ςεθαζκφ ή
λεθεινςεθαζκφ. (Αξηζκφο εθαξκνγψλ: 3)
5.
Πξνλπκθνθηνλία: ζθεπάζκαηα κε δξαζηηθή νπζία ην Ρπζκηζηή Αλάπηπμεο (IGR
εληνκνθηφλν) diflubenzuron, ηα νπνία θαη ζα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο ζηε ρψξα.
(Αξηζκφο εθαξκνγψλ: 12)
Β. Έιεγρνο – Παξαθνινύζεζε θνπλνππηώλ – Γεηγκαηνιεςίεο πξνλπκθώλ
Δγθαηάζηαζε παγίδσλ αθκαίσλ θαη δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ πξνλπκθψλ αλά 20 κέξεο ζε
ζεκεία – ζέζεηο πνπ ν αξηζκφο ηνπο ζα πξνζδηνξίδεηαη κεηά απφ θνηλή εθηίκεζε ππεξεζίαο
θαη αλαδφρνπ. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο είλαη ππνρξεσηηθέο, ζπλππνινγίδνληαη ζην θφζηνο
πξνλπκθνθηνλίαο – αθκαηνθηνλίαο θαη βαξαίλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
ΙΙ. ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
Α. Μπνθηόλα: Γνιψκαηα θέξηλνπ θχβνπ ησλ 20gr κε ηξχπα θαη δξαζηηθή νπζία
Brodifacoum 0,005%.
Β. Γνισκαηηθνί ζηαζκνί: πξνο αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ α) γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο: νη
κεγάινπ ηχπνπ (ΒΔΣΑ) απφ PVC, κε θιεηδί, κε αλνμείδσην άμνλα θαη πιήξεο δφισζε κε 3
δνιψκαηα ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο, β) γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο: νη
θπιηλδξηθνχ ηχπνπ (ηνχλει) απφ PVC, κε θιεηδί αζθαιείαο, κε αλνμείδσην άμνλα θαη
δφισζε κε 3 δνιψκαηα ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη γ) γηα θξεάηηα
νκβξίσλ: 3 μερσξηζηά δνισκέλνη θχβνη ησλ 20gr/θξεάηην κε πξνζαξκνζκέλν ζχξκα
ηνπιάρηζηνλ 30εθ. απφ ηε ηξχπα ηνπ θάζε δνιψκαηνο.
Οη εξγαζίεο κπνθηνλίαο πεξηιακβάλνπλ:
1.
Γφισζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ. (Αξηζκόο εθαξκνγώλ: 3)
2.
Αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ
ηχπσλ.
3.
πκπιεξσκαηηθή δφισζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ.
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4.
Σνπνζέηεζε ησλ θχβσλ κε ζχξκα ζηα θξεάηηα νκβξίσλ θαη θαζνιηθή επαλαδφισζε
ηνπο αλά δίκελν. πκπιεξσκαηηθή ηνπνζέηεζε δνισκάησλ κεηά απφ 50 εκέξεο (Αξηζκόο
εθαξκνγώλ: 5)
ΙΙΙ. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΓΟΥΟ – ΠΡΟΩΠΙΚΟ
1.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :

Α) Να δηαζέηεη άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ
ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ηελ νπνία ζα επηζπλάςνπλ ζε
επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν.
Β) Να δηαζέηεη Πηζηνπνίεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο & Τπεξεζηψλ θαηαπνιέκεζεο
παξαζίησλ CERA EN 16636
Γ) Να δηαζέηεη χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2000 ή άιιν ηζνδχλακν (κε
ζπλαθέο πεδίν εθαξκνγήο).
Γ) Να δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβε ζε
πξφζσπν ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ
εθαξκνγψλ.
Δ) Να θαηαζέζεη θάθειν κε ηηο εγθξίζεηο ηνπ Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
κε ηα MSDS ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί.
Σ) Να δηαζέηεη: α) εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθνδηαζκέλν κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ
(ςεθαζηήξεο) θαη κέζα πξνζηαζίαο φπσο κάζθεο, γάληηα, θφξκεο. β) Δπηζηεκνληθφ ππεχζπλν
πνπ ζα έρεη ηηο επζχλεο πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα απηέο ηηο εθαξκνγέο θαη θπξίσο γηα ηα κέηξα
αζθαιείαο γηα ηνπο δεκφηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ ρψξσλ – θηηξίσλ.
Ε) Δκπεηξία
Οη ελδηαθεξφκελνη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ζε παξφκνηεο εξγαζίεο
(ηνπιάρηζηνλ δχν ζπκβάζεηο θαιή εθηέιεζεο):
Α) Μπνθηνλίαο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ (εθαξκνγή ζπξκάηηλσλ θχβσλ
Β) Πξνλπκθνθηνλίαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ γελψλ θνπλνππηψλ.
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ΔΡΓΑΙΑ: «Α) Απεληόκσζε – Μπνθηνλία – Απνιύκαλζε δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ
Β) Έιεγρνο – θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ (πξνλπκθνθηνλία)
θαη απεληόκσζε - κπνθηνλία ηνπ δηθηύνπ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ –
Γξαπεηζώλαο»

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ
Α/Α

ΚΣΙΡΙΟ-ΥΩΡΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ/

ΑΡΙΘΜΟ

ΛΙΣΡΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΝΟΛΟ

Α.15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
1
2

Σαθηηθή εθαξκνγή
Έθηαθηε-

100lt

3

300lt

50lt

1

50lt

πκπιεξσκαηηθή
ΤΝΟΛΗΚΖ

350lt

ΠΟΟΣΖΣΑ Α
Σηκή κνλάδαο
αλά ιίηξν
Πξνϋπνινγηζκό
ο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθό
θόζηνο A
Β.15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
1
2

Σαθηηθή εθαξκνγή
Έθηαθηε-

50lt

3

150lt

60lt

1

60lt

πκπιεξσκαηηθή
ΤΝΟΛΗΚΖ

210lt

ΠΟΟΣΖΣΑ Β
Σηκή κνλάδαο
αλά ιίηξν
Πξνϋπνινγηζκό
ο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθό
θόζηνο Β
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Γ.15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΜΙΚΡΟΔΡΓΩΝ

1
2

Σαθηηθή εθαξκνγή
Έθηαθηε-

50lt

3

150lt

60lt

1

60lt

πκπιεξσκαηηθή
ΤΝΟΛΗΚΖ

210lt

ΠΟΟΣΖΣΑ Γ
Σηκή κνλάδαο
αλά ιίηξν
Πξνϋπνινγηζκό
ο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθό
θόζηνο Γ
Γ.15/6142.0012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ΚΑΠΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ, ΥΟΛΔΙΑ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
1
2

Σαθηηθή εθαξκνγή
Έθηαθηε-

950lt

3

2850lt

200lt

1

200lt

πκπιεξσκαηηθή
ΤΝΟΛΗΚΖ

3050lt

ΠΟΟΣΖΣΑ Γ
Σηκή κνλάδαο
αλά ιίηξν
Πξνϋπνινγηζκό
ο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθό
θόζηνο Γ
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΡΓΑΙΩΝ ΑΠΔΝΣΟΜΩΗΑΠΟΛΤΜΑΝΗ- ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ

ΚΣΙΡΙΑ - ΥΩΡΟΙ

ΑΠΔΝΣΟΜΩΗΑΠΟΛΤΜΑΝΗ

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ

ΤΝΟΛΟ

Α.15/6142.0012 ΚΣΗΡΗΑ
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Β. 15/6142.0012 ΚΣΗΡΗΑ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ
Γ. 15/6142.0012 ΚΣΗΡΗΑ
ΠΡΑΗΝΟΤ & ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ
Γ. 15/6142.0012 ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ
ΤΠΖΡΔΗΔ, ΚΑΠΖ,
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ ,
ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ
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ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ
Α/Α

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ
ΣΗΜΖ
I Αληηθαηάζηαζε
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΜΟΝΑΓΑ
δνισκαησλ ησλ ήδε
ππαξρφλησλ Γ..
ii Δπαλαηνπνζέηεζε
θζαξκέλσλ Γ..
Α. 15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
1
i
50
3
ii
5
1
iii
10
1

ΚΟΣΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Πξνππνινγηζκφο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθφ θφζηνο Α
Β. 15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
2
i
50
ii
5
iii
20

3
1
1
Πξνππνινγηζκφο
ΦΠΑ 24%

πλνιηθφ θφζηνο Β
Γ. 15/6142.0012 ΚΣΙΡΙΑ ΠΡΑΙΝΟΤ & ΜΙΚΡΟΔΡΓΩΝ
3
i
50
3
ii
5
1
iii
10
1
Πξνππνινγηζκφο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθφ θφζηνο Γ
Γ. 15/6142.0012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ΚΑΠΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΗΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙ, ΥΟΛΔΙΑ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
4
i
700
3
ii
30
1
iii
80
1
Πξνππνινγηζκφο
ΦΠΑ 24%
πλνιηθφ θφζηνο Γ
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ΔΡΓΑΙΩΝ
:
ΠΡΟΓΡΑΜΑΣΟ
ΔΛΔΓΥΟΤ
ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ
ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ – ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ – ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
30/6142.0007 ΦΡΔΑΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
Α/Α

ΔΡΓΑΙΑ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
ΦΡΑΣΙΩΝ
(θαηαζθεπή- ηνπνζέηεζε
Γνισκαηηθώλ ζηαζκώλΔπαλαδόισζε)

1

Σνπνζέηεζε
Γνισκαηηθνχ ζηαζκνχ

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΑΡΙΘΜΟ
ΓΟΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΑΘΜΩΝ/
ΣΔΜΑΥΙΩΝ

2000

ΚΟΣΟΓ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΟ
ΑΝΑ
ΓΟΛΩΜΑΣΙΚΟ
ΣΑΘΜΟ

5
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

Α/Α

ΔΡΓΑΙΑ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ
ΦΡΑΣΙΩΝ
(θαηαζθεπή- ηνπνζέηεζε
Γνισκαηηθώλ ζηαζκώλΔπαλαδόισζε)

2

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΑΡΙΘΜΟ
ΓΟΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΑΘΜΩΝ/
ΣΔΜΑΥΙΩΝ

2000

ΚΟΣΟΓ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΟ
ΑΝΑ
ΓΟΛΩΜΑΣΙΚΟ
ΣΑΘΜΟ

6

Απεληφκσζε θξεαηίσλ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ
30/6142.0008 ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ ΦΡΔΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
3
2000
17
Πξνλπκθνθηνλία
Φξεαηίσλ
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΙΝΑΚΑ 2
ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ 1+2+3 =
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ –
ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ – ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΙΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΩΗ ΚΑΙ
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΡΑΣΙΩΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ - ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
ΠΙΝΑΚΔ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΑΠΔΝΣΟΜΧΖ- ΜΤΟΚΣΟΝΗΑΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΚΑΗ ΚΣΗΡΗΧΝ
ΑΠΔΣΝΟΜΧΖ – ΜΤΟΚΣΟΝΗΑΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΗΑ ΓΗΚΣΤΟΤ
ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΖ ΟΜΒΡΗΧΝ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
(ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ)
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ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΩΝ
Α/Α

ΚΣΗΡΗΟ – ΥΧΡΟ

Α. 15/6142.0012

ΚΣΗΡΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

1.

Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο Δζσηεξηθνί – Δμσηεξηθνί ρψξνη

2.

Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα Γξαπεηζψλαο Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
& Κ.Δ.Π 3 Παξάξηεκα 2νπ Νεπηαγσγείνπ Γξαπεηζψλαο, Υψξνο ΜΚΟ
«ΥΔΓΗΑ»

3.

Κηίξην Καρξακάλνγινπ

4.

Υψξνο Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ

Β. 15/6142.0012

ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

5.

Κηίξηα Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο & ζπληήξεζεο νρεκάησλ

6.

Κηίξην ηκήκαηνο Άκεζεο παξέκβαζεο & εηδηθψλ ζπλεξγείσλ

Γ. 15/6142.0012

ΚΣΗΡΗΑ ΠΡΑΗΝΟΤ & ΜΗΚΡΟΔΡΓΧΝ

7.

Κηίξηα ησλ ηκεκάησλ πληήξεζεο Πξαζίλνπ & Μηθξνεπηζθεπψλ θαη
πληήξεζεο Παηδηθψλ ραξψλ

8.

Κηίξηα παξαξηήκαηνο ηνπ Σκήκαηνο πληήξεζεο Πξαζίλνπ Γξαπεηζψλαο

9.

Κηίξην ζπλεξγείσλ Γξαπεηζψλαο (Πξψελ Αγξνηηθή)

Γ. 15/6142.0012

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΚΑΠΖ, ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ,
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ, ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ, ΥΟΛΔΗΑ Α΄/ΘΜΗΑ ΚΑΗ
Β΄/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Γ1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΚΑΠΖ, ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ, ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΑ
ΚΔΝΣΡΑ
10.

Κηίξην ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο &Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηα
Τγείαο θαη Γ΄Κ.Α.Π.Ζ Γξαπεηζψλαο

11.

Δλνηθηαδφκελν θηίξην ρξήζεο Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ
Δι. Βεληδέινπ 123

12.

Α΄Κ.Α.Π.Ζ Κεξαηζηλίνπ

13.

Β΄Κ.Α.Π.Ζ Κεξαηζηλίνπ

14.

Γ΄Κ.Α.Π.Ζ Κεξαηζηλίνπ

15.

Γ΄Κ.Α.Π.Ζ Κεξαηζηλίνπ
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16.

Δ΄Κ.Α.Π.Ζ Κεξαηζηλίνπ

17.

Σ΄Κ.Α.Π.Ζ Κεξαηζηλίνπ

18.

Α΄Κ.Α.Π.Ζ Γξαπεηζψλαο

19.

Β΄Κ.Α.Π.Ζ Γξαπεηζψλαο

20.

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ``Μειίλα Μεξθνχξε ΄΄ & Βηβιηνζήθε Ακθηάιεο

21.

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν & Βηβιηνζήθε Δπγέλεηαο

22.

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Αληψλεο ακαξάθεο

23.

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Αγ Γεσξγίνπ

24.

Κ.Δ.Π 1

25.

Βηβιηνζήθε Γξαπεηζψλαο

26.

Κ.Δ.Π 2

27.

Κ.Δ.Π 4

28.

Κηίξην Κέληξνπ Γπλαηθψλ ζπκάησλ βίαο

29.

Νέν θηίξην Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ (Βαζηιφπνπινπ)

30.

Γνκέο βαζηθψλ αγαζψλ- Κνηλ. Φαξκαθείν- Κνηλ. Μαγεηξείν-ζηζίηην (Δι.
Βεληδέινπ)

31.

Θεξηλφ ζηλεκά «ΜΔΛΗΝΑ» Γξαπ/λα

32.

Θεξηλφ ζηλεκά «ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ» Δπγ/λεηα

33.

Θεξηλφ ζηλεκά «ΑΛΔΚΟ ΥΡΤΟΣΟΜΗΓΖ» ειεπίηζαξη

Γ2. ΓΖΠΔΓΑ – ΑΘΛΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ
34.

Κιεηζηφ γπκλαζηήξην Π. Νηθνιαΐδεο

35.

Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην

36.

Γεκνηηθφ ηάδην ηηαπνζήθεο

37.

Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηηαπνζήθεο

38.

Αζιεηηθφ πάξθν Πξεζφθ
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39.

Γεκνηηθφ Γήπεδν ΑΓΔΣ Υαξαπγή

40.

Γεκνηηθφ Γήπεδν Πνδ. αιπέαο & βνεζεηηθφ

41.

Αζιεηηθφ Πάξθν ειεπίηζαξη

42.

Κιεηζηφ ηάδην Γξαπεηζψλαο Αξ. Παπακηραήι

43.

Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Γ. Καζηκάηεο

44.

Αζιεηηθφ Κέληξν

45.

Γεκνηηθφ ηάδην Γηάλλεο Βάδνο

46.

Αλνηθηφ ζέαηξν Αλάπιαζεο Ληπαζκάησλ

47.

Αλνηρηφ Γήπεδν

48.

Αλνηρηφ Γήπεδν (Μπεινγηάλλε)

49.

Αλνηρηφ Γήπεδν (Υαξαπγή)

50.

Αλνηρηφ Γήπεδν (25εο Μαξηίνπ)

51.

Αλνηρηφ Γήπεδν

52.

Αλνηρηφ Γήπεδν

Γ3. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ
53.

Α΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

54.

Β΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

55.

Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

56.

Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

57.

Δ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

58.

Σ΄ & Ε΄ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΠΔΡΡΑΗΒΟΤ

59.

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

60.

Α΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ

61.

Β΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ
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62.

Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ

63.

Γ΄ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ

64.

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ ΣΑΘΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ

Γ4. ΥΟΛΔΗΑ Α΄/ ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΓΖΜΟΣΗΚΑ – ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ
ΤΣΔΓΑΕΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΖ
59.

1ν Γ.., 2ν Νεπηαγσγείν, 8ν Νεπηαγσγείν Κεξ/λίνπ κχξλεο & Εάππα

60.

3ν Γ.. Κεξαηζηλίνπ Τςειάληνπ & Πεξηάλδξνπ

61.

4ν Γ.., 16ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ 25εο Μαξηίνπ & Αδξηαλνχ

62.

5ν Γ.., 22ν Γ.., 12ν Νεπ., 20ν Νεπ. Κεξαηζηλίνπ Σαυγέηνπ & Δκκ. Μπελάθε

63.

6ν Γ.., 19ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ εζηνχ 7 Αλη. Μπέξηνπ

64.

7ν Γ.. Κεξαηζηλίνπ Καηζαξείαο & Κνπληνπξηψηνπ

65.

8ν Γ.., 11ν Νεπ. Κεξαηζηλίνπ Υξ. κπξλεο& Κνκλελψλ

66.

9ν Γ.., 9ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Ατλζηάηλ & Βειαξά

67.

10ν Γ.. Κεξαηζηλίνπ Πηηηάθνπ & Πνιπδεχθνπο

68.

11ν Γ.., 24ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Υηιήο & Γηνγέλνπο

69.

12ν Γ.., 13ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Λ. ρηζηνχ

70.

13ν, 21ν Γ.. Κεξαηζηλίνπ Κ. Παιαηνιφγνπ & Βνζπφξνπ

71.

14ν Γ.., 17ν Νεπ. Κεξαηζηλίνπ Γεκεξηδή & Παιακεδίνπ

72.

15ν Γ.. Κεξαηζηλίνπ Ρ. Φεξαίνπ & Λ. αιακίλνο

73.

18ν,24ν Γ.. Κεξαηζηλίνπ εζηνχ & Καΐξε

74.

20ν Γ.., 25ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ 25εο Μαξηίνπ

75.

23ν Γ.., 22ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Μ. Καηξάθε – Δκκ. Μπελάθε

76.

1ν ΔΗΓ. Γ.., 1ν ΔΗΓ. ΝΖΠ., 21ν ΝΖΠ. ΚΔΡ. Μηανχιε & Ρνδνπφιεσο

77.

1ν Γ.., 1ν Νεπ., 2ν Νεπηαγσγείν Γξαπεηζψλαο Δι. Βεληδέινπ & Αγγ.
ηθειηαλνχ

78

2ν Γ.. Γξαπεηζψλαο Αξηζηνηέινπο & 25εο Μαξηίνπ

79.

3ν Γ.., 4ν Νεπηαγσγείν Γξαπεηζψλαο Φαξξψλ & Αλαπαχζεσο

80.

4ν Γ.., 3ν Νεπηαγσγείν Γξαπεηζψλαο Αλαπαχζεσο 7 Αγ. Παληειεήκσλνο

81.

1ν ΔΗΓ.Γ.., 1ν ΔΗΓ.ΝΖΠ. ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ Αγ. Γεκεηξίνπ & Αλαπαχζεσο
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82.

1ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ εζηνχ 4

83.

3ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Πηηηαθνχ & Πνιπδεχθνπο

84.

4ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Παλφξκνπ & Βχξσλνο

85.

5ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Κ. Παιαηνιφγνπ 20

86.

6ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Δηξήλεο & Οίηεο

87.

7ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Ν. Κνπλη/ηνπ & Καξ. 7 Γεκεηξίνπ

88.

10ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Ξελνθψληνο & Φιέκηγθ

89.

14ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Τςειάληνπ & χξνπ

90.

15ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Αλαγλσζηνπνχινπ 18

91.

18ν Νεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ Βαιηεηζίνπ & Γεξβελαθίσλ

Γ5. ΥΟΛΔΗΑ Β΄/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: ΓΤΜΝΑΗΑ – ΛΤΚΔΗΑ
ΤΣΔΓΑΕΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΖ
92.

1ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ

93.

2ν Γπκλάζην θαη 2ν Λχθεην Κεξαηζηλίνπ

94.

3ν θαη 7ν Γπκλάζηα Κεξαηζηλίνπ

95.

4ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ

96.

5ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ

97.

6ν Γπκλάζην Κεξαηζηλίνπ

98.

1ν Γπκλάζην θαη 1ν Λχθεην Γξαπεηζψλαο

99.

2ν Γπκλάζην Γξαπεηζψλαο

100.

1ν Λχθεην Κεξαηζηλίνπ

101.

3ν Λχθεην Κεξαηζηλίνπ

102.

4ν Λχθεην Κεξαηζηλίνπ

103.

1ν ΔΠΑΛ
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