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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2019”

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο “Πρόγραμμα
κουνουποκτονιών  Δήμου  Σίφνου  2019”, προϋπολογισμού  7.000,00€  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης της υπηρεσίας,
όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  κλειστό φάκελο με οικονομική
προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 23/05/2019, 11:00.

Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  καλή  και  έγκαιρη  εκτέλεση  της  σύμβασης  καθώς  και  η
οικονομική προσφορά.

Η  παρούσα  περιγραφή  αφορά  την  υπηρεσία  κουνουποκτονιών,  απεντομώσεων  και
απολυμάνσεων.  Η  διάρκεια  εκτέλεσης  εργασιών  ορίζεται  σε  οκτώ   (8)  μήνες  από  την
υπογραφής της σύμβασης. 

Η ανάθεση μπορεί να γίνει, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Υγείας, μόνο στο όνομα ατόμου που
κατέχει τη σχετική άδεια του Υπ. Γεωργίας και η οποία εκδίδεται για τις ειδικότητες γιατρού,
γεωπόνου,  φαρμακοποιού, χημικού, χημικού μηχανικού, επόπτη δημόσιας υγείας, τεχνολόγου
γεωπόνου φυτικής  παραγωγής και τεχνολόγου γεωπόνου θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Επίσης ευθύνη του αναδόχου είναι και η χορήγηση των  κατάλληλων μέσων προστασίας στους
εργάτες που θ’ απασχολεί όπως ειδικά υποδήματα (γαλότσες) , κατάλληλες μάσκες (για την
αποφυγή  εισπνοής  σταγονιδίων  εντομοκτόνου)  και  αδιαπότιστη  στολή  καθώς  και η
παρακολούθηση του αν τηρούνται οι κανόνες ατομικής προφύλαξης από τους εργάτες κατά
τον ψεκασμό σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών  θα παρίσταται υποχρεωτικά ο υπεύθυνος γεωπόνος ή
χημικός του συνεργείου. Επίσης, θα παρίσταται υποχρεωτικά και ένα τουλάχιστον μέλος της
επιτροπής που θα ορισθεί από τον Δήμο για την παρακολούθηση του έργου. Στις εφαρμογές
που  θα  γίνονται  σε  εξωτερικές  εγκαταστάσεις  και  χώρους  του  δήμου  οι  υπεύθυνοι  του
συνεργείου θα παραλαμβάνουν το μέλος της επιτροπής με τον οποίο θα έχουν προσυνεννοηθεί
από τον συμφωνημένο χώρο και θα μεταβαίνουν μαζί στους προς εφαρμογή χώρους. Μετά την
κάθε εφαρμογή θα υπογράφεται ο παραπάνω αναλυτικός πίνακας τόσο από τον υπεύθυνο του
συνεργείου  όσο  και  από  το  παρόν  μέλος  της  επιτροπής,  ούτως  ώστε  να  πιστοποιείται  η
εκτέλεση των εργασιών.  Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά τα
κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σκευάσματα και μέσα.

Ειδικότερα η εκτέλεση της υπηρεσίας θα περιλαμβάνει :

1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
Ο Δήμος Σίφνου προκειμένου να προφυλάξει  κατοίκους και  επισκέπτες της Σίφνου απο τα
κουνούπια αλλά  και  απο  την εξάπλωση  του ιού του Δυτικού Νείλου  θα προχωρήσει  σε
ψεκασμό των παρακάτω περιοχών:
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ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Παραλία Καμαρών: περιοχή με καλάμια και στάσιμα νερά 6 στρέμματα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Παραλία Φάρου: περιοχή με καλάμια και στάσιμα νερά 8 στρέμματα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Παραλία Χρυσοπηγής: περιοχή με καλάμια και στάσιμα νερά 4 στρέμματα

ΑΡΤΕΜΩΝΑ Ρέμα παραλίας Χερρονήσου  4 στρέμματα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Παραλία Πλατύ Γιαλού: περιοχές στάσιμων νερών 4 στρέμματα

ΑΠΟΛΛΑΝΙΑΣ Ρέμα παραλίας Σεράλιας: περιοχές με καλάμια και στάσιμα 
νερά

3 στρέμματα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ Παραλία Βαθιού: χώρος στάθμευσης οχημάτων και χείμαρρος 4 στρέμματα

ΑΡΤΕΜΩΝΑ Ρέμα παραλίας Βρουλιδιών 4 στρέμματα

ΑΡΤΕΜΩΝΑ Ρέμα περιοχής “Πουλάτη” 4 στρέμματα

Υποχρέωση του αναδόχου είναι: 
Η καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό, προνύμφη,

νύμφη) .
Η καταπολέμηση ακμαίων κουνουπιών σύμφωνα με τις  ανάγκες που θα προκύψουν.
Οι ανα ψακασμό έλεγχοι–δειγματοληψίες για τον εντοπισμό από προνύμφες κουνουπιών και

στις εν δυνάμει εστίες αναπαραγωγής.
Η  διενέργεια  απαιτούμενων ψεκασμών   στις  υδατοσυλλογές  που  φιλοξενούν  προνύμφες

κουνουπιών με χρήση εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων σκευασμάτων.
Η προμήθεια των εγκεκριμένων παρασιτοκτόνων σκευασμάτων υγειονομικής σημασίας, που

θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του  έργου του.

2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι απολυμάνσεις θα εκτελεστούν στα παρακάτω σχολικά κτίρια:

1. Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου
2. Νηπιαγωγείο Απολλωνίας
3. Νηπιαγωγείο Αρτεμώνα
4. Παιδικός σταθμός Καμαρών
5. Κτίρια Ε.Π.Α.Λ.
6. Δημοτικό Σχολείο Φυρογείων

Η εφαρμογή  θα  γίνει  την  χρονική  περίοδο  που  τα  σχολεία  δεν  λειτουργούν,  δηλαδή  την
καλοκαιρινή περίοδο, την περίοδο των Χριστουγέννων και την περίοδο του Πάσχα. Συνολικά
θα  εκτελεστούν  τρεις  εφαρμογές  σε  κάθε  σχολικό  κτίριο.   Επίσης,  εφαρμογή  θα  γίνεται
κατόπιν εντολής του Δήμου εντός 48 το πολύ ωρών από την σχετική γραπτή ή προφορική
ειδοποίηση  οποτεδήποτε  και  οπουδήποτε  παρουσιασθεί  έκτακτη  ανάγκη.  Η  εφαρμογή  θα
γίνεται σε όλους τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων.
Ο Δήμος θα ενημερώνεται γραπτά από τον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν, για
τον τόπο και τον χρόνο της κάθε εφαρμογής με σχετικό πίνακα προγραμματισμού εργασιών
όπου θα αναφέρεται  η ημερομηνία εφαρμογής η ώρα και  αναλυτικά όλα τα τμήματα στα
οποία θα γίνεται η εφαρμογή. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για επανάληψη μέρους των
εφαρμογών  σε  κτίρια  του  δήμου,  ενδιάμεσα  των  προγραμματισμένων  εφαρμογών,  αυτές
επαναλαμβάνονται με αποκλειστική οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου.

3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Οι απολυμάνσεις θα εκτελεστούν στα παρακάτω κτίρια:
1. Δημαρχείο Απολλωνίας
2. Γραφεία πρώην ξενώνα Απολλωνίας
3. Γραφεία τοπικής κοινότητας Αρτεμώνα – ΚΕΠ
4. Δημοτικό Σφαγείο Δήμου Σίφνου

Η εφαρμογή θα γίνεται ανά δίμηνο. Στους χώρους εκτός των δημοτικών κτιρίων οι εργασίες
θα γίνονται πάντα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, εφαρμογή θα γίνεται κατόπιν
εντολής του Δήμου εντός 48 το πολύ ωρών από την σχετική γραπτή ή προφορική ειδοποίηση
οποτεδήποτε και οπουδήποτε παρουσιασθεί έκτακτη ανάγκη. Η εφαρμογή θα γίνεται σε όλους
τους χώρους των αναφερόμενων κτιρίων.
Ο Δήμος θα ενημερώνεται γραπτά από τον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν, για
τον τόπο και τον χρόνο της κάθε εφαρμογής με σχετικό πίνακα προγραμματισμού εργασιών



όπου θα αναφέρεται  η ημερομηνία εφαρμογής η ώρα και  αναλυτικά όλα τα τμήματα στα
οποία θα γίνεται η εφαρμογή. 

4.ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ  ΣΤΟΥΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος διαθέτει τις παρακάτω τρεις μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού: 
1. Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού Καμαρών
2. Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού Κάστρου
3. Βιολογικός Καθαρισμός οικισμού Πλατύ Γιαλού

Στους οικισμούς που υπάρχουν Βιολογικοί Καθαρισμοί απαιτείται απεντόμωση και σε όλα τα
φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης.

Η εφαρμογή θα γίνεται ανά δίμηνο. Ειδικά για τα δίκτυα αποχέτευσης και τα φρεάτια των
δικτύων αποχέτευσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο (κατά τους μήνες Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο
και   Αύγουστο) η απολύμανση θα εκτελείται κάθε μήνα. Αν εμφανιστεί ανάγκη για ενδιάμεση
εφαρμογή αυτή μπορεί να ζητηθεί από τον Δήμο και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να της
εκτελέσει  εντός  δύο ημερών,  χωρίς  επιπλέον  αποζημίωση  του.  Στους  χώρους  εκτός  των
δημοτικών  κτιρίων  οι  εργασίες  θα  γίνονται  πάντα κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.
Εφαρμογή θα γίνεται και σε όλους τους κτιριακούς χώρους των αναφερόμενων Βιολογικών
Καθαρισμών.

Ο Δήμος θα ενημερώνεται γραπτά από τον ανάδοχο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν, για
τον τόπο και τον χρόνο της κάθε εφαρμογής με σχετικό πίνακα προγραμματισμού εργασιών
όπου θα αναφέρεται  η ημερομηνία εφαρμογής η ώρα και  αναλυτικά όλα τα τμήματα στα
οποία θα γίνεται η εφαρμογή. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.  Αντίγραφο  της  άδειας  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  για την
παροχή της υπηρεσίας.

2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά  με  την  υποχρεωτική  παρουσία του  υπεύθυνου  γεωπόνου  ή
χημικού του συνεργείου σε κάθε εκτέλεση της εργασίας, όπου θα αναφέρεται και η ειδικότητα
του  παραπάνω  υπεύθυνου.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  θα  δεσμεύει  τον  ανάδοχο  ως  προς  την
παρουσία  του  υπεύθυνου  καθώς  οι  χώροι  εφαρμογής  είναι  ιδιαίτερα  ευαίσθητοι  (σχολικά
κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, υδάτινα οικοσυστήματα).

Ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  Ι.Κ.Α  εργασιών,  Εργοδοτικές  Εισφορές,  κάθε  προβλεπόμενη
κράτηση κ.τ.λ..

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας για το 2019 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % ανέρχεται
στο ποσό των 7.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6262.0001 (Πρόγραμμα κουνουποκτονιών
Δήμο Σίφνου).

Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο μπορεί να  γίνει και
τμηματικά  με  την  προσκόμιση  των  απαιτούμενων  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία
δικαιολογητικών.

                                                           Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΙΦΝΟΥ 

                   ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ


