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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330,25053 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410
29320,25053

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.gr, biol@deyak.gr
Ιστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς 16 Απριλίου 2015

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ

στα κτίρια της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων),
Δ.Ε.Υ.Α. (Γραφεία, Αποθηκευτικοί Χώροι κλπ) ΚΙΛΚΙΣ

και
στα κτίρια της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ

Τίτλος: Υπηρεσίες Μυοκτονίας-Εντομοκτονίας στα κτίρια της Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων), Δ.Ε.Υ.Α (Γραφεία-Αποθηκευτικοί
Χώροι κλπ) Κιλκίς και στα κτίρια της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων) Καστανιών.

Σας ενημερώνουμε ότι  η ΔΕΥΑ Κιλκίς με βάση:

1. Tην 186/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης προϋπολογισμού
εξόδων οικονομικού έτους 2015, με την οποία πιστοποιήθηκε η δαπάνη και οι Γενικοί
όροι-Προϋποθέσεις, διετέθη πίστωση ποσού 1.800,00 € (πλέον ΦΠΑ 23 %) σε βάρος
του ΚΑ 61.98.1, για «Υπηρεσίες (Μυοκτονία-Εντομοκτονία στα κτίρια της Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων), Δ.Ε.Υ.Α (Γραφεία-Αποθηκευτικοί Χώροι) Κιλκίς
και στα κτίρια της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών.

2. Την 32/2015 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, εργασιών για το έτος 2015.

θα διενεργήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή για τις Υπηρεσίες Μυοκτονίας - Εντομοκτονίας στα κτίρια της Ε.Ε.Λ.
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(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων), Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς και στα κτίρια της Ε.Ε.Λ.
(Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Καστανιών, (Υγιεινή-Ασφάλεια).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προσφορές εντός πέντε ημερών από
την ανάρτηση της παρούσας, δηλαδή έως την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα
12:00 Προσφορές πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας και ώρας, δε θα
γίνονται δεκτές.

Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:
Κατάθεση σφραγισμένης  οικονομικής προσφοράς  στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, 1ο χλμ
Κιλκίς – Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο).
Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Το άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών
θα γίνει την ίδια ημέρα (21-4-2015)  και ώρα 12:15. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παρευρίσκονται στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικών προσφορών.

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κιλκίς

Σισμανίδης Β. Δημήτριος
Δήμαρχος Κιλκίς
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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εντομοκτονία-μυοκτονία στους χώρους των
κτιρίων της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) Κιλκίς, του κτιρίου
της ΔΕΥΑ Κιλκίς ( γραφεία-αποθηκευτικοί χώροι κλπ.) καθώς και στους
χώρους των κτιρίων της Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων)
Καστανιών, όπου εντοπίζονται προβλήματα εστιών ανάπτυξης τρωκτικών και
επικίνδυνων εντόμων.
Η μυοκτονία θα πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση δολωματικών
εφαρμογών στους ενδεικνυόμενους χώρους των κτιρίων ή ανοιχτούς χώρους.
Τα φάρμακα και τα δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι
άοσμα, αποτελεσματικά και ασφαλή τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο
και για τα κτίρια, το γραφειακό και άλλο εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα
μηχανήματα που βρίσκονται σε αυτές όπως επίσης και το περιβάλλον γενικά.
Τα μυοκτόνα σκευάσματα για την εξόντωση των τρωκτικών θα πρέπει να
περιλαμβάνουν μυοκτόνο σε μορφή κύβου, με δραστική ουσία Bromadiolone
0,005%. Τα μυοκτόνα πρέπει να είναι αντιπηκτικά νέας γενιάς των οποίων οι
δραστικές ουσίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος στο συκώτι του τρωκτικού
και έχουν την ιδιότητα να ελκύουν τα τρωκτικά με την οσμή τους (δεν την
αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όσφρηση). Η θανατηφόρα δόση να κυμαίνεται
μεταξύ 0,2 και 1,3 gr για το κάθε τρωκτικό ανάλογα με το βάρος του. Τα
σκευάσματα να παρουσιάζουν μεγάλη σταθερότητα και να παραμένουν
αναλλοίωτα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η τοποθέτηση των δολωμάτων
πρέπει να γίνει μέσα σε δολωματικούς σταθμούς, έτσι ώστε ομάδες ζώων που
δεν είναι στόχος εξόντωσης, όπως σκυλιά-φύλακες να είναι απόλυτα ασφαλή,
να μην υπάρχει κίνδυνος να διασκορπιστεί το σκεύασμα και να έρθει σε
επαφή με εργατικό προσωπικό, σκυλιά, γατιά κλπ. Η τοποθέτηση των
δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς είναι υποχρεωτική βάσει της οδηγίας
της Ε.Ο.Κ. 93/43 και απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
του προβλήματος. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στο τρωκτικό να καταναλώσει το
δόλωμα μέσα σε κάποιο χώρο που το ίδιο αισθάνεται ασφάλεια, και
παράλληλα προφυλάσσεται το δόλωμα από δυσμενείς συνθήκες του
περιβάλλοντος. Οι δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν και σε ανοικτούς
χώρους, γι’ αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλείας, ώστε να έχει πρόσβαση σ’
αυτούς μόνο το συνεργείο της εταιρείας που θα αναλάβει και κανένας άλλος.
Για την αποτελεσματικότερη προστασία από τα τρωκτικά πρέπει να γίνεται η
αλλαγή των δολωμάτων. Η προσπάθεια καταπολέμησης πρέπει να γίνει
οργανωμένα και δημιουργώντας ζώνες προστασίας. Οι δολωματικοί σταθμοί
θα τοποθετηθούν όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν ανάλογα με τις ιδιομορφίες
του κάθε χώρου.
Τα εντομοκτόνα σκευάσματα θα πρέπει να είναι σε υγρή μορφή με σύνθεση
δραστικής A-cypermethrin 5,8% β/β. Θα πρέπει να καταπολεμά τα έρποντα
και να αντιμετωπίζει τα έντομα που είναι ενοχλητικά για το προσωπικό από τη
μια και δυσχεραίνουν τη λειτουργία των μηχανημάτων του βιολογικού από
την άλλη. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη και η χρήση άλλων
σκευασμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φαινομένων θα
χρησιμοποιηθούν αρκεί να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για χώρους μαζικής εστίασης και επιπλέον να είναι
άχρωμα και άοσμα όσον αφορά τη χρήση τους σε εσωτερικούς χώρους.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική Υποδομή και Οργάνωση η
οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών μυοκτονίας
και απεντομώσεων.

2. Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας
της ΔΕΥΑ Κιλκίς ως προς τις εντολές και οδηγίες της οποίες οφείλει
απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται
και η εκτέλεση της εργασίας του.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες
Υγειονομικές Διατάξεις.

4. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό εφόσον
υπάρχει για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται
αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια διαμονής και
εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα
που πρέπει για την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού που
απασχολεί κατά την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ζημιών –
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές
που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε
τρίτο, η  ΔΕΥΑ Κιλκίς δεν έχει καμία ευθύνη και ανάδοχος έχει
αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα
με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

6. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού ή σε οποιαδήποτε αδυναμία
εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή τους με
άλλα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών,
χωρίς διακοπή. Υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία
για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να
ενημερώσει με ποιον τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να
προβεί στην επανόρθωσή της.

7. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο
μέρος αυτής από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη
συγκατάθεση της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

8. Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του
Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ΔΕΥΑ Κιλκίς.

9. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις
οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του.

10. Ο χρόνος περαίωσης του έργου έχει να κάνει με το τέλος του
συμβατικού αντικειμένου του Αναδόχου σύμφωνα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑ
Κιλκίς (4 τεμ. στην Ε.Ε.Λ. Κιλκίς + 2 τεμ. στο κτίριο της ΔΕΥΑ Κιλκίς
(Γραφεία) + 3 τεμ. στην Ε.Ε.Λ. Καστανιών).
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11. Η ΔΕΥΑ Κιλκίς διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο
ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη
αντισυμβατικής συμπεριφοράς να τον κηρύξει έκπτωτο, αφού πρώτα τον
καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών
να υποβάλει τις απόψεις του εγγράφως.

12. Ο Ανάδοχος θα πρέπει καταθέσει κατάλογο των
εντομοκτόνων/μυοκτόνων/απολυμαντικών και αντιδότων ουσιών που θα
χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών που θα
πραγματοποιήσει μαζί με την σχετική έγκριση των προϊόντων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Ανάδοχος μετά από κάθε επίσκεψη θα εκδίδει βεβαιωτικό
εκτέλεσης εργασιών και ελέγχου για κάθε επίσκεψη,
υπογεγραμμένο από υπεύθυνο επιστήμονα

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά του διαγωνιζομένου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα
παρακάτω:

1. Τιμή προσφοράς, χωρίς και με ΦΠΑ.

2. Κατάλογο εντομοκτόνων / μυοκτόνων φαρμάκων που θα
χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των εφαρμογών μαζί με τον αριθμό
της σχετικής έγκρισης των προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης.

3. Άδεια  καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Πιστοποιητικό ΙSO 9001.

5. Εμπειρία εφαρμογής εντομοκτονίας και μυοκτονίας σε αντίστοιχους
βιολογικούς.

6. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού με εμπειρία σε βιολογικούς, ώστε να μην
προκληθεί κάποια βλάβη των μηχανημάτων κατά την εφαρμογή της
εντομοκτονίας.

7. Σχέδιο μυοκτονίας όπου να ορίζονται τα κρίσιμα σημεία με έκθεση,
παρατηρήσεις, προτάσεις εργασιών.

8. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800,00 € + ΦΠΑ 23 %

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑ 61.98.1)

Κιλκίς 16/04/2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

A/A KΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ

1 Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 4 200 € 800 €

2 E.E.Λ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 3 200 € 600 €

3 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ(ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ MYOKTONIAΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 2 200 € 400 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1.800,00 €
Φ.Π.Α.23% 414,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.214,00 €
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5. ENΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.800,00 € + ΦΠΑ 23 %

ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΚΑ 61.98.1)

…………………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)

A/A KΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

1 Ε.Ε.Λ ΚΙΛΚΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 4

2 E.E.Λ. ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 3

3 ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α.23%

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: 6Ω99ΟΛΚ8-3ΟΓ
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