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ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΚΗ:
ΠΛΑΣΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΤ ▪ ΣΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ
Πληροφορίες: Κατερίνα Περογιαννάκη
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Σηλ. 2814408028

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ
Ζ εηαιπεία με ηην επυνςμία ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΛΥΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν
ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί, θαηφπηλ ζπιινγήο πξνζθνξψλ, ζε: Πωνατη
ζωμβαζηρ ζςνεπγαζίαρ με ανάδοσο για ηην ςπηπεζία «γειονομικήρ κάλςτηρ,
Απενηψμυζηρ – Κςοκηονίαρ – Απολωμανζηρ ζηο ζωνολο ηυν εγκαηαζηάζευν ηηρ
εηαιπείαρ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.», ζςνολικοω ενδεικηικοω πποχπολογιζμοω 9.505,20€
(πλέον ηος ΦΞΑ 24%), ζςν 0,25€/m2 για απολωμανζη καηά covid-19, δηάξθεηαο
12 κελψλ θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο (θπζηθά θαη λνκηθά
πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο απηψλ, ζπλεηαηξηζκνχο θι̟π), λα θαηαζέζνπλ ηηο ζρεηηθέο
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηνπο. Ζ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο:
Α) Γιαηάξειρ:
1. Ρνπ άξζξνπ 118 ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’/08-08-2016) «Γεκφζηεο
Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ).
2. Ρνπ Λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
3. Ρνπ Λ. 3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ Α 114/0806-2006 ηεχρνο Α’) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007 θαη ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, φπσο
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε
ηελ πεξίπησζε 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Λ. 4412/2016.
4. Ρνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λφκνπ 3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87/07-06-2010) φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 203 ηνπ Λ. 4555/2018 (ΦΔΘ 133 19.07.2018) - Ξξφγξακκα
Θιεηζζέλεο.
5. Ρνπ Λ. 3861/2010 (Α’ 112) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
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νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Ρνπ Λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»
7. Ρεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ
ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών
ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»
8. Ρνπ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»
9. Ρνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια
έγγπαθα και ζηοισεία”,
10. Ρνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
11. Tελ ππ' αξηζ. απφθαζε πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΘ 1291
η. Β΄)
12. Ρελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού
Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΔΗ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και
Ανάπηςξηρ»
Β) Αποθάζειρ :
1. Ρελ ππ’ αξ. πξση. 2950/18.12.2020 εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.
γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππεξεζία
«γεηνλνκηθήο θάιπςεο, Απεληφκσζεο – Κπνθηνλίαο – Απνιχκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο εηαηξείαο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.».
2. Ρελ ππ’ αξ. 04/ ππακηικψ 26/22-12-2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ
έγθξηζεο δηελέξγεηαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππεξεζία
«γεηνλνκηθήο θάιπςεο, Απεληφκσζεο – Κπνθηνλίαο – Απνιχκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο εηαηξείαο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.».
3. Ρελ κε αξηζ. πξση: 05/05.01.2021 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο
Ξξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κέρξη θαη ηελ Ξέκπηε 04/02/2021 θαη ψξα 12:00,
ζην Ξξσηφθνιιν ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., Γηεχζπλζε Ξιαζηήξα & Οσκαλνχ (Ξνιηηηζηηθφ
Ππλεδξηαθφ Θέληξν Ζξαθιείνπ).
Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, έσο ηελ
αλσηέξσ εκέξα θαη ψξα.
Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα, γίλνληαη
δεθηέο εθφζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απνζηαιεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο (απνδεηθηηθφ courier ή
ηαρπδξνκείνπ).
Ξιεξνθνξίεο δίλνληαη απφ ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξείαο, ππεχζπλε θα
Ξεξνγηαλλάθε Θαηεξίλα. ηει.: 2814408028, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Όια ηα έγγξαθα ηεο Ξξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο Θα αλαξηεζνχλ ζηελ
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ www.depanal.gr θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή
δηεχζπλζε
ηνπ
Γήκνπ
Ζξαθιείνπ
www.heraklion.gr/press/auction
(δηαθεξχμεηο
δεκνπξαζίεο).
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:
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Ζ απφιπηε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
Ζ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 (Ξεξηερφκελν
Φαθέινπ Ξξνζθνξάο) ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ .
Ξξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη. Ξξνζθνξά
πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηεηαη.
Ξξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θξίλεηαη σο απαξάδεθηε.
Ζ θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ
Α.Δ., ζε απηφλ πνπ ζα πξνζθνκίζεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο.

Ζ ππψεδπορ ηηρ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA
SCHOINARAKI
Ημερομηνία: 2021.01.21 13:24:09 EET

Δςαγγελία Πσοιναπάκη - Ζλιάκη
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΑΟΘΟΝ 1ο
Ανηικείμενο πηπεζίαρ
Αληηθείκελν ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, είλαη ε ζχλαςε
ζπλεξγαζίαο κε εηαηξεία πγεηνλνκηθήο θάιπςεο γηα ηελ ππεξεζία «Απεληφκσζεο –
Κπνθηνλίαο – Απνιχκαλζεο γηα ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο ΓΔΞΑΛΑΙ
Α.Δ.» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ έδξα ηεο, Ησάλλε Ξξνθνπίδε (έλαληη γεπέδνπ Ζξνδφηνπ)
Λ. Αιηθαξλαζζφο, ζην Ξνιηηηζηηθφ Ππλεδξηαθφ Θέληξν Ζξαθιείνπ (ΞΠΘΖ), ζην θηήξην επί
ηεο Ιεσθφξνπ Ηθάξνπ αξ.66 πνπ ζηεγάδεηαη ην «Γεκνζθφπην», ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε
εηαηξεία ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., ζην ζηαζκφ απηνθηλήησλ ηεο
παιηάο ιαραλαγνξάο θαη ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζην αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ
«Λίθνο Θαδαληδάθεο».
Ζ εηαηξεία δεηεί λα πξνβεί ζε ζχκβαζε κε εηαηξεία γεηνλνκηθήο θάιπςεο γηα ηελ
παξαπάλσ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ απνιχκαλζεο ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο πγηεηλήο & αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο.
Άπθπο 2ο
Ξεπιγπαθή ηηρ Δπισείπηζηρ.
Ζ ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ. Πθνπφο ηεο είλαη φπσο
θαίλεηαη θαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο θαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ
ηνπξηζκφ θαη ηελ αλαςπρή ησλ δεκνηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ.
Δθηφο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ θαη ηνπ Γεκνζθνπίνπ εθκεηαιιεχεηαη
έληεθα θαηαζηήκαηα φπσο:
α) Ρελ θαθεηέξηα Καξίλα ζε εηήζηα βάζε.
β) Ρν Ξνιχθεληξν Λενιαίαο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ ζε εηήζηα βάζε.
γ) Ρν Θπιηθείν Θεπνζεάηξνπ ζε πεληάκελε βάζε (Κάηνο - Πεπηέκβξηνο) θαη ην
θεπνζέαηξν Λ. Θαδαληδάθε
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δ) Ρν Θπιηθείν Θηλεκαηνγξάθνπ Ξχιεο Βεζιεέκ ζε ηεηξάκελε βάζε (Ηνχληνο –
Πεπηέκβξηνο) θαη ην ζηλεκά Βεζιεέκ θαη Κάλνπ Σαηδηδάθη
ε) Ρν Αλαςπθηήξην Όαζε ζε πεληάκελε βάζε (Κάηνο - Πεπηέκβξηνο)
ζη) Ρν θαηάζηεκα Γέξν Ξιάηαλνο ζε πεληάκελε βάζε (Κάηνο - Πεπηέκβξηνο)
δ) Ρν θαθελείν Θνπκπέο ζε εηήζηα βάζε
ε) Ρελ Ξαξαιία Θαξηεξνχ ζε πεληάκελε βάζε (Κάηνο – Πεπηέκβξηνο)
ζ) Ρν Αλαςπθηήξην ζην πάξθν Γεσξγηάδε (εηήζηα βάζε)
η) Ρν πάξθηλγθ Ξαιηάο Ιαραλαγνξάο (εηήζηα βάζε)
θ) Ρν πάξθηλγθ έλαληη αεξνδξνκίνπ «Λίθνο Θαδαληδάθεο» (εηήζηα βάζε)
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο θαη εξγαζηψλ απηήο ζα γίλεηαη ζηνπο πεξηγξαθφκελνπο
παξαθάησ ρψξνπο θαη ρξφλνπο:
Α. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑ ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ, ΚΝΘΡΝΛΗΑ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ
ΠΡΖΛ ΔΓΟΑ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ, ΠΡΝ ΓΖΚΝΠΘΝΞΗΝ, ΠΡΑ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΡΖΠ
ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ ΘΑΗ ΠΡΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ ΡΖΠ ΞΑΙΗΑΠ ΙΑΣΑΛΑΓΝΟΑΠ
ΘΑΗ ΔΛΑΛΡΗ ΡΝ ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ «ΛΗΘΝΠ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖΠ»
1. ΠΠΡΖΚΑ ΔΙΔΓΣΝ ΚΝΘΡΝΛΗΑΠ
Θαηά ηε κπνθηνλία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηνηκφρξεζηα αληηπεθηηθά
ζθεπάζκαηα ζηε κνξθή δνισκάησλ θέξηλσλ θχβσλ κε ηξχπα, ιφγσ ηεο
αλζεθηηθφηεηάο ηνπο ζην πγξφ πεξηβάιινλ (θξεάηηα, ππφλνκνη, αθάιππηνη ρψξνη
θηι).
Νη δξαζηηθέο απηέο νπζίεο λα θέξνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην πνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ηελ Διιεληθή αγνξά, λα θπθινθνξνχλ ζε
ρψξεο ηεο ΔΔ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ πξντφλησλ ηεο
παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ρα δνιψκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο φπνπ αθελφο
ηα ηξσθηηθά αηζζάλνληαη αζθάιεηα γηα λα ηξαθνχλ αθεηέξνπ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ
ηα δνιψκαηα απφ ηπραία επαθή, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα δψα.
Ν θάζε δνισκαηηθφο ζηαζκφο ζα είλαη δνισκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ 2 θεξψδε
ηεκάρηα ησλ 10gr, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επαλαδφισζεο.
Νη λένη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα εγθαηαζηαζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηα σο άλσ
θαηαζηήκαηα ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Ν αξηζκφο αλά θηίξην κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο αλάινγα κε ηα επξήκαηα θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο γηα ηελ
θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα είλαη
αζθαιείαο, δειαδή ζα είλαη απαξαίηεην εηδηθφ θιεηδί γηα ηελ πξφζβαζε ζην
εζσηεξηθφ ηνπ ζηαζκνχ. Ρα θιεηδηά λα παξαδνζνχλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
Νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα ζεκαλζνχλ (αξηζκεζνχλ) θαη ζα
απνηππσζνχλ ζε ζρεδηάγξακκα (ππάξρνληεο θαη λένη).
Πε θάζε επηζεψξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ δνισκάησλ, ζα γίλεηαη
θαηαγξαθή θαηά ζέζε ησλ δνισκάησλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ. Πε πεξίπησζε πνπ
έρνπκε πξνζβνιή ζε εζσηεξηθφ ρψξν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αηνμηθέο κέζνδνη
ζχιιεςεο ηνπ ηξσθηηθνχ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα κελ ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα
δνιψκαηα παξά κφλν κε ρξήζε εηδηθνχ δνισκαηηθνχ ζηαζκνχ φπσο πεξηγξάθεηαη
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παξαπάλσ. Δμαηξνχληαη ρψξνη απφιπηα πξνζηαηεπκέλνη (θξεάηηα φπνπ ρξεηαζηεί)
ζηνπο νπνίνπο ηα δνιψκαηα ζα είλαη έηζη ζηεξεσκέλα ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα
κεηαθηλεζνχλ απφ ηα ηξσθηηθά. Πην δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζα πξέπεη λα
επηζεσξνχληαη νη ζέζεηο δφισζεο θαη λα ζπκπιεξψλνληαη άκεζα νη θχβνη. Γηα ηε
ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ν έιεγρνο ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη
λα
γίλεηαη
θάζε
ηξηάληα
(30)
εκέξεο.
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε
ρξήζε barcode. Ππγθεθξηκέλα, ζε θάζε δνισκαηηθφ ζηαζκφ κπνθηνλίαο, λα
ηνπνζεηεζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηακπειάθη κε κνλαδηθφ αξηζκφ barcode, ην νπνίν ν
ηερληθφο θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ, κε εθαξκνγή ζε θηλεηφ ή tablet, ζα ζθαλάξεη θαη
ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ δνισκαηηθνχ ζηαζκνχ, ζα
θαηαγξάθεη ηελ θαηαλάισζε θαη κε ρξσκαηηθή απεηθφληζε ζα δείρλεη ζηνλ εληνιέα
(ΓΔΞΑΛΑΙ
A.E.)
ηηο
θαηαλαιψζεηο
ησλ
δνισκαηηθψλ
ζηαζκψλ.
Ρν ζχζηεκα θαηαγξαθήο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε barcode, ζα πξέπεη λα βγάδεη
εηήζηα ή εμακεληαία reports πάληα κε ρξσκαηηθή απεηθφληζε , ψζηε λα ελεκεξψλεηαη
ν ππεχζπλνο ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ γηα ηελ πνξεία ηεο κπνθηνλίαο.
Δπίζεο, λα κπνξεί φπνηε ζειήζεη ε ΓΔΞΑΛΑΙ κε κνλαδηθνχο θσδηθνχο λα κπεη ζε
δηεχζπλζε ζην
cloud θαη λα
έρεη πξφζβαζε ζε απηά ηα αξρεία.
Απνδεηθηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε ηνπ θαη ε νξζή
ρξήζε ηνπ, είλαη πξνεπηζθφπεζε ηνπ ή demo παξνπζίαζε ηνπ ζηνλ αξκφδην
ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο, απιά κε ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ πνπ ζθαλάξεη ηνπο
ζηαζκνχο.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θάηνςε ησλ ρψξσλ ησλ σο άλσ
θαηαζηεκάησλ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ, , φπνπ ζα απνηππψλνληαη αξηζκεκέλεο νη ζέζεηο
ησλ ζηαζκψλ κπνθηνλίαο (ππάξρνληεο θαη λένη). Κεηά απφ θάζε εθαξκνγή
κπνθηνλίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηε ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ γηα ηηο
παξαηεξνχκελεο θαηαλαιψζεηο αλά δνισκαηηθφ ζηαζκφ.
2. ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ
Νη εξγαζίεο απεληφκσζεο ζηνρεχνπλ λα κεηψζνπλ ηνλ πιεζπζκφ ησλ
επηβιαβψλ εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (κχγαο, θνπλνππηνχ, θαηζαξίδαο,
κπξκεγθηνχ, αξάρλεο θαη άιισλ) ζηα ζεκεία πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο εζηίεο
κφιπλζεο, φπνπ βξίζθνληαη πξνθαιψληαο φριεζε θαη απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Νη δξαζηηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην
πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, λα
θπθινθνξνχλ ζε ψξεο ηεο ΔΔ, λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ
πξντφλησλ ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη λα πξφθεηηαη
απνιχησο γηα βηνθηφλα θαη φρη γηα θπηνθάξκαθα.
Ζ απεληφκσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηνπαιέηεο, ιεβεηνζηάζηα, απνζήθεο,
αλαςπθηήξηα-θπιηθεία θαη φπνπ αιινχ θξηζεί απαξαίηεην. Θα αλνηρζνχλ θαη ζα
ςεθαζηνχλ φια ηα θξεάηηα ιπκάησλ, ηα νπνία ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν,
θαζψο θαη φπνηνο άιινο θιεηζηφο ρψξνο κπνξεί λα απνηειεί εζηία εληφκσλ.
Θαηά ηελ απεληφκσζε ζηα θηίξηα, ζα γίλεη ςεθαζκφο ρακειήο πίεζεο (γσλίεο,
ζνβαηεπί, ζεκεία κε πγξαζία, θνχθηα ζεκεία, θιηκαθνζηάζηα, ηνπαιέηεο, θξπθά
ζεκεία πνπ κπνξεί λα θσιηάδνπλ έληνκα θηι). Πε θξεάηηα θαη ππνλφκνπο θαζψο θαη
ζε ππφγεηα θαη ιεβεηνζηάζηα ζα γίλεη ςεθαζκφο πςειήο πίεζεο.
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2α) ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΘΝΛΝΞΗΥΛ
Νη εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ αθνξνχλ ζηελ πξνζπάζεηα
κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνπλνππηψλ.
Ρα θνπλνχπηα (σο δηαβηβαζηέο) απνηεινχλ έλα ζνβαξφ παξάγνληα θηλδχλνπ
γηα ηελ εμάπισζε αζζελεηψλ, ελψ εμίζνπ δπζκελείο είλαη νη επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο.
Ζ ρξήζε θάζε εγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη αθνινπζψληαο
πηζηά ηελ εηηθέηα ηνπ θαη ην έληππν κε ηηο νδεγίεο αζθαινχο θαη νξζήο ρξήζεο ηνπ,
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ε αζθάιεηα γηα ηνλ
ρξήζηε, ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
2β) ΔΟΞΝΛΡΑ ΔΛΡΝΚΑ
Ζ θαηαπνιέκεζε γίλεηαη κε ππνιεηκκαηηθνχο ςεθαζκνχο ζε θξεάηηα- ζράξεο,
ππφγεηνπο θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζεκεία κε πγξαζία θαη ζε εηζφδνπο θηηξίσλ
θαη κε δίθηπν κε ηνμηθψλ παγίδσλ ζχιιεςεο εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
2γ) ΤΙΙΝΗ
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςχιισλ ππάξρνπλ δχν ζηάδηα, ε πξφιεςε θαη ε
ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα
κπνθηνλίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξσθηηθψλ ηα νπνία είλαη θνξείο ησλ ςχιισλ.
Πην θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηπρφλ θξνχζκαηα έηζη ψζηε λα εληνπηζηεί ε εζηία ηνπ πξνβιήκαηνο
γξήγνξα θαη λα γίλεη ε θαηαπνιέκεζή ηνπο πξηλ επεθηαζεί ην πξφβιεκα.
Ζ θαηαπνιέκεζή ηνπο γίλεηαη κε ςεθαζκφ κε εμεηδηθεπκέλα ζθεπάζκαηα
εγθεθξηκέλα απφ ην ΞΑΑΡ θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο ζε 10-12 εκέξεο απφ ηελ πξψηε
εθαξκνγή γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ ππνιεηκκάησλ θαη ηε δηελέξγεηα δεχηεξνπ
ςεθαζκνχ θαη ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο.
Ζ απεληφκσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ θαιχηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα θάζε 30εκέξεο.
3. ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΘΑΡΑ COVID-19
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΝΓ, επηβάιιεηαη απνιχκαλζε ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, εθφζνλ ππάξμεη επηβεβαησκέλν θξνχζκα covid-19. Πε θάζε άιιε
πεξίπησζε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο ηεο θαζεκεξηλήο θίλεζεο ησλ
εηζεξρνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηξίησλ πξνζψπσλ, πιελ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθφζνλ
ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη απνιχκαλζε, ζα γλσζηνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν ην ζχλνιν
ηνπ εκβαδνχ ησλ ρψξσλ πνπ ζα απνιπκαλζνχλ, ε δε ηηκή ζα ππνινγίδεηαη αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ρν ζθεχαζκα πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ αλάδνρν πξέπεη λα έρεη
ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Ν.Φ θαη ζπγρξφλσο λα απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο φηη θαηαπνιεκά
ηελ νκάδα ησλ θνξσλντψλ (SARS-COV).
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ΓΔΛΗΘΑ
1. Νη εθαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ αξκφδηνπ επηζηήκνλα ηνπ
αλαδφρνπ θαη ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο πιηθψλ θαη βεβαίσζεο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ.
2. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα
απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, άδεηεο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη
λα θαηαζέηεη ζηε ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη κεηά απφ θάζε επέκβαζε εθζέζεηο
πεπξαγκέλσλ, πξσηφθνιιν παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ
ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ θαζψο θαη θαηφςεηο ησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο κε
επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά έιεγρν. Νη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ
παξαθνινχζεζεο, νη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηα αξρεία παξαθνινχζεζεο ησλ
ζηαζκψλ κπνθηνλίαο θαη εληνκνθηνλίαο, νη άδεηεο ζθεπαζκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά
εθαξκνγψλ θαη ηα φπνηα ζρφιηα ή ππνδείμεηο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν
«ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΙΔΓΣΝ ΞΑΟΑΠΗΡΩΛ» ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε ηεο δεκηνπξγίαο θαη
ελεκέξσζεο ζα έρεη ν αλάδνρνο. Ν θάθεινο ζα βξίζθεηαη ζηε ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ, καδί κε
θιεηδηά ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ έηζη ψζηε ν ππεχζπλνο παξαθνινχζεζεο ηνπ
έξγνπ απφ ηε ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηνπο δνισκαηηθνχο
ζηαζκνχο.
4. Όιεο νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ ζην
αληηθείκελν επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά.
5. Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη
δηαθξηηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ε θείκελε
λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ππεχζπλνπ.
6. Γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη έγθαηξεο παξνπζίαο ζπλεξγείσλ ζπγρξφλσο ζε
θάπνηνπο ρψξνπο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα κε Δ3 θαη άδεηεο
απηνθηλήησλ 3-5 έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο ηερληθνχο απνιπκάλζεσλ κε ηνπιάρηζηνλ
εμακεληαία εκπεηξία θαη 3-5 επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα κε απνδεηθηηθφ ηηο άδεηεο
ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ άκεζα νπνηαδήπνηε ζηηγκή δεηεζεί.
7. Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε θχζεο έμνδα θαη δαπάλεο (πρ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ, ρεκηθψλ
πξντφλησλ, ακνηβέο πξνζσπηθνχ ζπλεξγείσλ θιπ). Ν αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά,
πνηληθά, θνηλσληθά γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ.
8. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία
θαζψο θαη ε εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ. Νη
εθαξκνγέο δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο, λα εθηίζεηαη ζε
θίλδπλν ε πγεία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ.
9. Ν αλάδνρνο λα θαηαζέηεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε
πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
10.Θα αθνινπζείηαη ε επξσπατθή νδεγία EU 93/43 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εξγαζίεο
απεληφκσζεο θαη κπνθηνλίαο απαηηνχλ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή
θαη θσδηθνπνίεζε, θαζψο θαη ε ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία ηνπ πνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη
ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο θαζψο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
11.Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη εγγεγξακκέλνο ζην Ξαξάξηεκα
Θξήηεο ηνπ Ππλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Απεληνκψζεσλ Κπνθηνληψλ Διιάδνο.
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12.Ν εξγνιάβνο πηζαλψο λα ππνδείμεη θαηαζθεπαζηηθέο/επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο κηθξήο
θιίκαθαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ ρψξν γηα ηνλ απνθιεηζκφ παξαζίησλ, ηηο νπνίεο
ν αλαζέησλ νθείιεη λα εθηειέζεη.
13.Ν αλάδνρνο ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ αλαζέηνληα γηα ηνλ ρξφλν ηεο ηαθηηθήο
εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνληα ε δπλαηφηεηα
επηηφπηνπ ειέγρνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο λα θαηαγξάθεηαη ζε πξφγξακκα Ζ/ ην νπνίν
ζα έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο :
 Σσξνζέηεζε ζηαζκψλ θαη παγίδσλ, ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε θάηνςε ηνπ
ρψξνπ.
 Απνζήθεπζε ζε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπκβάλησλ, επηζθέςεσλ, εθαξκνγψλ
θαη επξεκάησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο ηξσθηηθψλ.
 Γεκηνπξγία αξρείνπ ηζηνξηθνχ επηζθέςεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πνξείαο ηεο θαηαπνιέκεζεο θαη έθδνζε εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ζε θάζε
επέκβαζε.
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΝΠΡΝΠ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΡΝΥΟΥΛ
Πε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ ή απφ ηε
δηνίθεζε φηη ππάξρεη πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηφηε κε εηζήγεζε δχλαηαη ε
ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ κε απφθαζε ηνπ ΓΠ λα πεξηθφςεη ην πνζνζηφ κέρξη θαη 20% θαη φρη ιηγφηεξν
απφ 10% ηεο δσδεθάκελεο ζχκβαζεο ή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε κε
ζπκκφξθσζεο κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηίζεηαη ε εθαξκνγή ηεο
αληίζηνηρεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
Ρο κψζηορ ηυν ςλικϊν και ηυν απαιηοωμενυν επγαηουπϊν για ηην ςλοποίηζη ηος
ππογπάμμαηορ ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 5.500,00 εςπϊ πλέον ΦΞΑ.

Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑ ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ, ΚΝΘΡΝΛΗΑ ΘΑΗ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ
ΡΥΛ ΘΡΗΟΗΑΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΠΛΔΓΟΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ
ΖΟΑΘΙΔΗΝ (ΞΠΘΖ)
1. ΠΠΡΖΚΑ ΔΙΔΓΣΝ ΚΝΘΡΝΛΗΑΠ
Θαηά ηελ κπνθηνλία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηνηκφρξεζηα ανηιπηκηικά ζθεπάζκαηα ζηε
κνξθή δνισκάησλ κέπινυν κωβυν με ηπωπα, ιφγσ ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο ζην πγξφ
πεξηβάιινλ (θξεάηηα, ππφλνκνη, αθάιππηνη ρψξνη θιπ).
Νη δξαζηηθέο απηέο νπζίεο λα θέξνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην πνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ηελ Διιεληθή αγνξά, λα θπθινθνξνχλ ζε ρψξεο
ηεο Δ.Δ θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαζθεπάζηξηαο
εηαηξείαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Ρα δνιψκαηα ζα ηνπνζεηεζνχλ κέζα ζε δολυμαηικοωρ ζηαθμοωρ φπνπ αθελφο ηα
ηξσθηηθά αηζζάλνληαη αζθάιεηα γηα λα ηξαθνχλ αθεηέξνπ γηα λα πξνζηαηεπζνχλ ηα
δνιψκαηα απφ ηπραία επαθή, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα δψα.
Ν θάζε δνισκαηηθφο ζηαζκφο ζα είλαη δνισκέλνο κε ηνπιάρηζηνλ 2 θεξψδε ηεκάρηα
ησλ 10gr, κε δπλαηφηεηα εχθνιεο επαλαδφισζεο.
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πάξρνπλ 55 δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο ππφγεηνπο
ρψξνπο ηνπ ΞΠΘΖ.
Ν αξηζκφο αλά θηίξην κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο,
αλάινγα κε ηα επξήκαηα θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο γηα
ηελ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα
είλαη αζθαιείαο, δειαδή ζα είλαη απαξαίηεην εηδηθφ θιεηδί γηα ηελ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ
ηνπ ζηαζκνχ. Ρα θιεηδηά λα παξαδνζνχλ ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο.
Νη ηπρφλ πξφζζεηνη δνισκαηηθνί ζηαζκνί ζα πξέπεη λα ζεκαλζνχλ (αξηζκεζνχλ) θαη ζα
απνηππσζνχλ ζε ζρεδηάγξακκα.
Πε θάζε επηζεψξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ δνισκάησλ, ζα γίλεηαη θαηαγξαθή θαηά
ζέζε ησλ δνισκάησλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ. Πε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πξνζβνιή ζε
εζσηεξηθφ ρψξν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αηνμηθέο κέζνδνη ζχιιεςεο ηνπ ηξσθηηθνχ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα κελ ηνπνζεηνχληαη ειεχζεξα δνιψκαηα
παξά κφλν κε ρξήζε εηδηθνχ δνισκαηηθνχ ζηαζκνχ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ.
Δμαηξνχληαη ρψξνη απφιπηα πξνζηαηεπκέλνη (θξεάηηα φπνπ ρξεηαζηεί) ζηνπο νπνίνπο ηα
δνιψκαηα ζα είλαη έηζη ζηεξεσκέλα ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηα
ηξσθηηθά. Πην δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη νη ζέζεηο δφισζεο θαη
λα ζπκπιεξψλνληαη άκεζα νη θχβνη. Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ν έιεγρνο
ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 30 εκέξεο.
Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα ειέγρνπ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε
ρξήζε barcode. Ππγθεθξηκέλα, ζε θάζε δνισκαηηθφ ζηαζκφ κπνθηνλίαο, λα ηνπνζεηεζεί
ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηακπειάθη κε κνλαδηθφ αξηζκφ barcode, ην νπνίν ν ηερληθφο θαηά ηελ
επίζθεςε ηνπ, κε εθαξκνγή ζε θηλεηφ ή tablet, ζα ζθαλάξεη θαη ζα ηνπ ππνδεηθλχεη ηνλ
αξηζκφ θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ δνισκαηηθνχ ζηαζκνχ, ζα θαηαγξάθεη ηελ θαηαλάισζε θαη
κε ρξσκαηηθή απεηθφληζε ζα δείρλεη ζηνλ εληνιέα ( ΓΔΞΑΛΑΙ A.E. ) ηηο θαηαλαιψζεηο ησλ
δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ. Ρν ζχζηεκα θαηαγξαθήο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ κε barcode, ζα
πξέπεη λα βγάδεη εηήζηα ή εμακεληαία reports πάληα κε ρξσκαηηθή απεηθφληζε , ψζηε λα
ελεκεξψλεηαη ν ππεχζπλνο ηνπ ρψξνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ γηα ηελ πνξεία ηεο κπνθηνλίαο.
Δπίζεο, λα κπνξεί φπνηε ζειήζεη ε ΓΔΞΑΛΑΙ κε κνλαδηθνχο θσδηθνχο λα κπεη ζε
δηεχζπλζε
ζην
cloud
θαη
λα
έρεη
πξφζβαζε
ζε
απηά
ηα
αξρεία.
Απνδεηθηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε ηνπ θαη ε νξζή ρξήζε
ηνπ, είλαη πξνεπηζθφπεζε ηνπ ή demo παξνπζίαζε ηνπ ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο
ππεξεζίαο, απιά κε ηελ εθαξκνγή ζην θηλεηφ πνπ ζθαλάξεη ηνπο ζηαζκνχο.
Κεηά απφ θάζε εθαξκνγή κπνθηνλίαο, ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ην
Ξνιηηηζηηθφ Ππλεδξηαθφ Θέληξν Ζξαθιείνπ γηα ηηο παξαηεξνχκελεο θαηαλαιψζεηο αλά
δνισκαηηθφ ζηαζκφ.
2. ΑΞΔΛΡΝΚΥΠΖ
Νη εξγαζίεο απεληφκσζεο ζηνρεχνπλ λα κεηψζνπλ ην πιεζπζκφ ησλ επηβιαβψλ
εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (κχγαο, θνπλνππηνχ, θαηζαξίδαο, κπξκεγθηνχ, αξάρλεο
θαη άιισλ) ζηα ζεκεία πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθέο εζηίεο κφιπλζεο, φπνπ βξίζθνληαη,
πξνθαιψληαο φριεζε θαη απεηιή γηα ηε δεκφζηα πγεία.
Νη δξαζηηθέο νπζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θπθινθνξίαο απφ ην πνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ηελ Διιεληθή αγνξά, λα θπθινθνξνχλ ζε ρψξεο
ηεο Δ.Δ., λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα δειηία αζθαιείαο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαζθεπάζηξηαο
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εηαηξείαο ζηελ Διιεληθή γιψζζα
θπηνθάξκαθα.

θαη λα πξφθεηηαη απνιχησο γηα βηνθηφλα θαη φρη γηα

Ζ απεληφκσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηνπαιέηεο, ιεβεηνζηάζηα, απνζήθεο,
αλαςπθηήξηα – θπιηθεία θαη φπνπ αιινχ θξηζεί απαξαίηεην. Θα αλνηρζνχλ θαη
ζα ςεθαζηνχλ φια ηα θξεάηηα ιπκάησλ, ηα νπνία ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Ρερληθή
πεξεζία, θαζψο θαη φπνηνο άιινο θιεηζηφο ρψξνο κπνξεί λα απνηειεί εζηία εληφκσλ.
Θαηά ηελ απεληφκσζε ζηα θηίξηα, ζα γίλεη ςεθαζκφο ρακειήο πίεζεο, (γσλίεο,
ζνβαηεπί, ζεκεία κε πγξαζία, θνχθηα ζεκεία, θιηκαθνζηάζηα, ηνπαιέηεο, θξπθά ζεκεία πνπ
κπνξεί λα θσιηάδνπλ έληνκα θιπ).
Πε θξεάηηα θαη ππνλφκνπο θαζψο θαη ζε ππφγεηα θαη ιεβεηνζηάζηα ζα γίλεη ςεθαζκφο
πςειήο πίεζεο.
2.α. ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖ ΘΝΛΝΞΗΥΛ
Νη εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ αθνξνχλ ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ
πιεζπζκνχ ησλ θνπλνππηψλ .
Ρα θνπλνχπηα (σο δηαβηβαζηέο) απνηεινχλ έλα ζνβαξφ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ
εμάπισζε αζζελεηψλ, ελψ εμίζνπ δπζκελείο είλαη νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ
πνηφηεηα δσήο. Πήκεξα κε δεδνκέλε ηελ επαλεκθάληζε κνιπζκαηηθψλ λνζεκάησλ (λφζνπ
ηνπ Ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ), επηβιήζεθε ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ
θνπλνππηψλ θαη ησλ έξγσλ θαηαπνιέκεζήο ηνπο θπξίσο απφ ηελ νπηηθή ηνπ ελ δπλάκεη
θηλδχλνπ ηεο Γεκφζηαο γείαο θαη αθεηέξνπ γηα ηελ φριεζε πνπ πξνθαινχλ.
Ζ ρξήζε θάζε εγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη αθνινπζψληαο πηζηά ηελ
εηηθέηα ηνπ θαη ην έληππν κε ηηο νδεγίεο αζθαινχο θαη νξζήο ρξήζεο ηνπ, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ε αζθάιεηα γηα ην ρξήζηε, ηε δεκφζηα
πγεία θαη ην πεξηβάιινλ.
2.β. ΔΟΞΝΛΡΑ ΔΛΡΝΚΑ
Ζ θαηαπνιέκεζε γίλεηαη κε ππνιεηκκαηηθνχο ςεθαζκνχο ζε θξεάηηα – ζράξεο,
ππφγεηνπο θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ζεκεία κε πγξαζία θαη ζε εηζφδνπο θηηξίσλ θαη κε
δίθηπν κε ηνμηθψλ παγίδσλ ζχιιεςεο εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
2.γ. ΤΙΙΝΗ
Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ςχιισλ ππάξρνπλ δχν ζηάδηα, ε πξφιεςε θαη ε ζεξαπεία
ηνπ πξνβιήκαηνο.
Γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκθαλίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα κπνθηνλίαο
γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξσθηηθψλ ηα νπνία είλαη θνξείο ησλ ςχιισλ.
Πην θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ππάξρεη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ αλάδνρνπ γηα
ηπρφλ θξνχζκαηα έηζη ψζηε λα εληνπηζηεί ε εζηία ηνπ πξνβιήκαηνο γξήγνξα θαη λα γίλεη ε
θαηαπνιέκεζή ηνπο πξηλ επεθηαζεί ην πξφβιεκα.
Ζ θαηαπνιέκεζή ηνπο γίλεηαη κε ςεθαζκφ κε εμεηδηθεπκέλα ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα
απφ ην ΞΑΑΡ θαη γίλεηαη επαλέιεγρνο ζε 10 -12 εκέξεο απφ ηελ πξψηε εθαξκνγή γηα ηνλ
εληνπηζκφ ηπρφλ ππνιιεκάησλ θαη ηελ δηελέξγεηα δεχηεξνπ ςεθαζκνχ θαη ηαπηφρξνλα ζα
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πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηφζν απφ ηνλ αλάδνρν φζν θαη ην ΞΠΘΖ γηα
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο.
3. ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΘΑΡΑ COVID-19
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΝΓ, επηβάιιεηαη απνιχκαλζε ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο, εθφζνλ ππάξμεη επηβεβαησκέλν θξνχζκα covid-19. Πε θάζε άιιε
πεξίπησζε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην κέγεζνο ηεο θαζεκεξηλήο θίλεζεο ησλ
εηζεξρνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο ηξίησλ πξνζψπσλ, πιελ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εθφζνλ
ππάξρεη αλάγθε λα γίλεη απνιχκαλζε γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ζα γλσζηνπνηείηαη
ζηνλ αλάδνρν ην ζχλνιν ηνπ εκβαδνχ ησλ ρψξσλ πνπ ζα απνιπκαλζνχλ, ε δε ηηκή
ζα ππνινγίδεηαη αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ρν ζθεχαζκα πνπ ζα πξνηαζεί απφ ηνλ
αλάδνρν πξέπεη λα έρεη ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Ν.Φ θαη ζπγρξφλσο λα απνδεηθλχεηαη
εγγξάθσο φηη θαηαπνιεκά ηελ νκάδα ησλ θνξσλντψλ (SARS-COV).
ΓΔΛΗΘΑ:
1.
Νη εθαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ αξκφδηνπ επηζηήκνλα
ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ αξκφδησλ επηηξνπψλ παξαιαβήο πιηθψλ θαη βεβαίσζεο εθηέιεζεο
εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Ζξαθιείνπ ζην Ζξάθιεην.
2.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη εληφο 8 σξψλ ζε θάζε θιήζε ηνπ
Ξνιηηηζηηθνχ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Ζξαθιείνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ φπνηνπ ηαθηηθνχ ή
έθηαθηνπ πξνβιήκαηνο. Κεηαμχ ηνπ αλάδνρνπ θαη ηνπ Ξ.Π.Θ.Ζ. ζα πξέπεη λα νξηζηεί ν
ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο (ηειέθσλν, fax, e-mail).
3.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ζθεπάζκαηα εγθεθξηκέλα
απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, άδεηεο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα
θαηαζέηεη ζην Ξ.Π.Θ.Ζ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.
4.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη κεηά απφ θάζε επέκβαζε, εθζέζεηο
πεπξαγκέλσλ, πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ
ζχιιεςεο εξπφλησλ εληφκσλ, θαζψο θαη θαηφςεηο ησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο κε
επηζήκαλζε ησλ ζέζεσλ πξνζβνιήο αλά έιεγρν. Νη θαηφςεηο ηνπ δηθηχνπ
παξαθνινχζεζεο, νη εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηα αξρεία παξαθνινχζεζεο ησλ ζηαζκψλ
κπνθηνλίαο θαη εληνκνθηνλίαο, νη άδεηεο ζθεπαζκάησλ, ηα πηζηνπνηεηηθά εθαξκνγψλ θαη ηα
φπνηα ζρφιηα ή ππνδείμεηο, ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ «ΦΑΘΔΙΝ ΔΙΔΓΣΝ ΞΑΟΑΠΗΡΩΛ»
ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ελεκέξσζεο ζα έρεη ν αλάδνρνο. Ν θάθεινο ζα
βξίζθεηαη ζην Ξ.Π.Θ.Ζ. καδί κε θιεηδηά ησλ δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ έηζη ψζηε ν ππεχζπλνο
παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην Ξ.Π.Θ.Ζ. λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ηνπο
δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο
5.
Όιεο νη εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε έκπεηξνπ
ζην αληηθείκελν επηζηήκνλα, ν νπνίνο ζα ππνγξάθεη θαη ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά.
6.
Γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη έγθαηξεο παξνπζίαο ζπλεξγείσλ ζπγρξφλσο ζε
θάπνηνπο ρψξνπο, ν αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλα κε Δ3 θαη άδεηεο
απηνθηλήησλ, 3-5 έκπεηξνπο εξγαδφκελνπο ηερληθνχο απνιπκάλζεσλ κε ηνπιάρηζηνλ
εμακεληαία εκπεηξία θαη 3-5 επαγγεικαηηθά απηνθίλεηα κε απνδεηθηηθφ ηηο άδεηεο ηνπο
ψζηε λα κπνξνχλ λα επέκβνπλ άκεζα νπνηαδήπνηε ζηηγκή δεηεζεί.
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7.
Όιεο νη δξάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θαη
δηαθξηηηθφηεηα πνπ απαηηείηαη, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, ε θείκελε
λνκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ
Ζξαθιείνπ.
8.
Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη θάζε θχζεο έμνδα, θαη δαπάλεο
(π.ρ. πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δνισκαηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ,
ακνηβέο πξνζσπηθνχ ζπλεξγείσλ θ.ι.π). Ρν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νπδεκία ζρέζε έρεη
κε ην Ξνιηηηζηηθφ Ππλεδξηαθφ Θέληξν Ζξαθιείνπ. Ν αλάδνρνο επζχλεηαη αζηηθά, πνηληθά,
θνηλσληθά, γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ.
9.
Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, δελ επηηξέπεηαη λα παξεκπνδίδεηαη ε ιεηηνπξγία
θαζψο θαη ε εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ξ.Π.Θ.Ζ. απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ αλαδφρνπ. Νη
εθαξκνγέο δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ δπζνζκία ζηνπο ρψξνπο, λα εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε
πγεία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηζθεπηψλ.
10.
Ν αλάδνρνο λα θαηαζέηεη γξαπηέο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαπίζησζε
πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ.
11. Ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη εγγεγξακκέλνο ζην Ξαξάξηεκα
Θξήηεο ηνπ Ππλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Απεληνκψζεσλ Κπνθηνληψλ Διιάδνο.
12. Θα αθνινπζείηαη ε επξσπατθή νδεγία E.U. 93/43 ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
εξγαζίεο απεληφκσζεο θαη κπνθηνλίαο απαηηνχλ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή
θαη θσδηθνπνίεζε, θαζψο θαη ε ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε
θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο θαζψο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ.
13. Ν εξγνιάβνο πηζαλψο λα ππνδείμεη θαηαζθεπαζηηθέο/επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο
κηθξήο θιίκαθαο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ρψξν γηα ηνλ απνθιεηζκφ παξαζίησλ, ηηο νπνίεο
ν αλαζέησλ νθείιεη λα εθηειέζεη.
14. Ν αλάδνρνο ελεκεξψλεη έγθαηξα ηνλ αλαζέηνληα γηα ηνλ ρξφλν ηεο ηαθηηθήο
εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη εθ κέξνπο ηνπ αλαζέηνληα ε δπλαηφηεηα επηηφπηνπ
ειέγρνπ.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαπνιέκεζεο λα θαηαγξάθεηαη ζε πξφγξακκα Ζ/ ην νπνίν ζα
έρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο:
1. Σσξνζέηεζε ζηαζκψλ θαη παγίδσλ, ζεκείσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε θάηνςε ηνπ ρψξνπ.
2. Απνζήθεπζε ζε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπκβάλησλ, επηζθέςεσλ, εθαξκνγψλ θαη
επξεκάησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο ηξσθηηθψλ.
3. Γεκηνπξγία αξρείνπ ηζηνξηθνχ επηζθέςεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο
θαηαπνιέκεζεο θαη έθδνζε εθζέζεσλ πεπξαγκέλσλ ζε θάζε επέκβαζε
ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΘΝΠΡΝΠ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΡΝΥΟΥΛ
Πε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί απφ ηελ αξκφδηα δηεχζπλζε ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ ή απφ
ηε Γηνίθεζε, φηη ππάξρεη πιεκκειήο εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηφηε κε εηζήγεζε δχλαηαη ε
ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ, κε απφθαζε ηνπ ΓΠ λα πεξηθφςεη ην πνζνζηφ κέρξη θαη 20% θαη φρη
ιηγφηεξν απφ 10% ηεο δσδεθάκελεο ζχκβαζεο ή λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε πεξίπησζε
κε ζπκκφξθσζεο κεηά απφ πξνεηδνπνίεζε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηίζεηαη ε εθαξκνγή
ηεο αληίζηνηρεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο.
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Ρν θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ εξγαηνσξψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλαιχεηαη σο εμήο:

ΛΔΝΗ
ΓΝΙΥΚΑΡΗΘΝΗ
ΠΡΑΘΚΝΗ

ΡΟΥΘΡΗΘΝΘΡΝΛΑ
ΓΗΑ 142 Γ/Π ΓΗΑ
1 ΔΡΝΠ

ΔΛΡΝΚΝΘΡΝΛΑ
ΠΘΔΑΠΚΑΡΑ
ΓΗΑ 1 ΔΡΝΠ

ΞΟΝΛΚΦΝΘΡΝΛΑ
ΠΘΔΑΠΚΑΡΑ ΓΗΑ
1 ΔΡΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

80

38 ΘΗΙΑ

5 ΙΗΡΟ

1 ΙΗΡΟ

ΘΝΠΡΝΠ

12

18

102

96

ΠΛΝΙΝ

960

684

510

96

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΔΛΔΠ
ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ

ΔΘΡΑΘΡΔΠ
ΔΞΗΠΘΔΤΔΗΠ

ΔΟΓΑΡΝΥΟΔΠ
ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΝ
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
ΑΛΑ ΔΦΑΟΚΝΓΖ

ΠΛΝΙΝ
ΔΟΓΑΡΝΥΟΥΛ 1
ΔΡΝΠ

12

3

16

240

Πηελ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη έλαο ηερλίηεο θαη ν ππεχζπλνο επηζηήκνλαο
Δηήζιο κψζηορ

240 ψξεο x 4,08 = 980,00 επξψ

Κεπικψ Πωνολο

3.230,00 επξψ

ΦΞΑ 24%
Ρελικψ Ξοζψ

775,20 επξψ
4.005,20 επξψ

Άπθπο 3ο
Θπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδψσος
Ζ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο γηα ην ζχλνιν
ηεο ππεξεζίαο, κεηά απφ Ξξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζπιινγή πξνζθνξψλ.
Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Ξξνέδξνπ ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ. ζε απηφλ πνπ
πξνζέθεξε ηελ θζελφηεξε ηηκή θαη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηηο Ρερληθέο
πξνδηαγξαθέο.
Άπθπο 4ο
Γιάπκεια ιζσωορ ηυν πποζθοπϊν
Νη πξνζθνξέο ησλ επηιεγκέλσλ Ξξνκεζεπηψλ ζα ηζρχνπλ γηα έλα έηνο απφ ηελ
εκεξνκελία αλάζεζεο θαη ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.
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Άπθπο: 5ο
Ξεπιεσψμενα θακέλος ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ν θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα ππνβάιεη θιεηζηφ
θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη απ’ έμσ ζα αλαγξάθεη «Πωνατη ζωμβαζηρ
ζςνεπγαζίαρ με ανάδοσο, για ηην ςπηπεζία «γειονομικήρ κάλςτηρ,
Απενηψμυζηρ – Κςοκηονίαρ – Απολωμανζηρ ζηο ζωνολο ηυν εγκαηαζηάζευν ηηρ
εηαιπείαρ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.»
Ζ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ
ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
2. Άδεια ηος ποςπγείος Γευπγίαρ γηα θαηαπνιέκεζε εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε
θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη κέζα γηα ηελ θαηά ηνπο
θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηέρλεο, εθηέιεζε πγεηνλνκηθψλ εθαξκνγψλ, ζε
θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, θιεηζηνχο θαη αλνηθηνχο.
3. Ξιζηοποιήζειρ:
 Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο ISO 9001 γηα παξνρή ππεξεζηψλ
ειέγρνπ παξαζίησλ.
 Ξηζηνπνηεηηθφ Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ISO 14001.
 Ξηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο γείαο & Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία ISO 45001.
 Ξηζηνπνηεηηθφ Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ISO 22000.
4. πεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ. 1599/1986 ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
επηρείξεζεο (θπζηθή ή λνκηθή κνξθή), κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη:
α. Δίλαη ελήκεξνη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά.
β. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζε Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ζε ζρεηηθφ κε ην
αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο θσδηθφ επαγγέικαηνο.
γ. Γελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ζε δσξνδνθία, ζε απάηε, ζε
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, ζε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο φπσο απηά νξίδνληαη ζηηο απνθάζεηο – πιαίζηα
2008/841/ΓΔ, (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1)
,2003/568/ΓΔ, (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48),2002/475/ΓΔ (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15),
2011/36/ΔΔ, Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), 2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 αληίζηνηρα.
δ. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
ε. Έρνπλ ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζπκθσλνχλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο
θαη αλεπηθχιαθηα.
5. Ππκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο επηρείξεζεο
(θπζηθή ή λνκηθή κνξθή), ην παξερφκελν Έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.
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6. Ππλεκκέλα φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε
ηα αλαγξαθφκελα ζηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο παξνχζεο, πξνθεηκέλνπ ν ππνςήθηνο
λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
7. Λομιμοποιηηικά έγγπαθα κάθε ζςμμεηέσονηορ
Για Α.Δ. και Δ.Ξ.Δ.
1. Ηζρχνλ (θσδηθνπνηεκέλν) Θαηαζηαηηθφ, φπσο έρεη θαηαρσξεζεί θαη ηεξείηαη ζην
ΓΔΚΖ.
2. Ακηγέο Ξηζηνπνηεηηθφ Ηζηνξηθφηεηαο απφ ην ΓΔΚΖ.
3. Ξηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΚΖ.
4. Νξηζκφο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Για Ν.Δ. ή Δ.Δ.
1. Αξρηθφ Θαηαζηαηηθφ θαη φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, φπσο έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη
ηεξνχληαη ζην ΓΔΚΖ.
2. Ακηγέο Ξηζηνπνηεηηθφ Ηζηνξηθφηεηαο απφ ην ΓΔΚΖ.
3. Αλαιπηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΚΖ.
4. Νξηζκφο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Για ΗΘΔ
1. Ηζρχνλ (θσδηθνπνηεκέλν) Θαηαζηαηηθφ, φπσο έρεη θαηαρσξεζεί θαη ηεξείηαη ζην
ΓΔΚΖ.
2. Ξηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΚΖ.
3. Νξηζκφο εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Για Φςζικψ ππψζυπο/ Αηομική Δπισείπηζη
1. Αζηπλνκηθφ Γειηίν Ραπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην
2. Βεβαίσζε έλαξμεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νηθεία Γ.Ν.. θαη Α.Φ.Κ.
3. Γεληθφ Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ην ΓΔΚΖ (εθφζνλ ε Δπηρείξεζε ππέρεη ππνρξέσζε
απνγξαθήο ζην ΓΔΚΖ).
4. Άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνζψπνπ.
Άπθπο 6ο
Ανακοίνυζη αποηελέζμαηορ.
Κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο, ν αλάδνρνο ζα παξαιάβεη κέζσ εγγξάθνπ mail ή
θαμ, ην έγγξαθν ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο.
Άπθπο 7ο
Γικαιολογηηικά ανάθεζηρ
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016, θαζψο θαη γηα
ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ε
νπνία ζα ηνπ απνζηαιεί, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
Α) Απφζπαζκα Ξνηληθνχ Κεηξψνπ ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. πφρξενη γηα ηελ θαηάζεζε :
 Ρα θπζηθά πξφζσπα.
 Νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ.
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Γηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ. θαη Η.Θ.Δ.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν,
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.

Β) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα.
Γ) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα
Γ) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη
ε εγγξαθή ηνπο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ην νπνίν αλ δελ ζπλάδεη κε ην είδνο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη ην νπνίν ζα
έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 8ο
Πωμβαζη.
Ρα ζηνηρεία ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςεη ν αλάδνρνο ζα είλαη: νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
Άπθπο 9ο
Γικαίυμα πποαίπεζηρ.
Πχκθσλα κε ην άξζξν 236, παξ. 1 ηνπ Λ. 4412/2016, ε ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., έρεη ην
δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν εξγαζίεο πιένλ ησλ πξνζππνινγηδφκελσλ ζηελ
παξνχζα, ζε πνζνζηφ κέρξη 30% πάλσ γηα θάιπςε πξφζζεησλ ή έθηαθησλ αλαγθψλ ηεο
εηαηξείαο θαη 50% θάησ επί ηνπ ρσξίο ΦΞΑ ζπκβαζηνπνηεκέλνπ πνζνχ.
Άπθπο 10ο
Ρπψπορ – Ρψπορ Δκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ.
Ζ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ζα γίλεη ζην ζχλνιν ησλ
εγθαηαζηάζεσλ,
θαηαζηεκάησλ
θαη
ππνθαηαζηεκάησλ
ηεο
ΓΔΞΑΛΑΙ
Α.Δ.,
ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΑΛΩΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΡΝΟΗΠΚΝ
ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ.
Άπθπο 110
Σπψνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ – Γιάπκεια
1. Ωο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
κε ηνλ αλάδνρν, θαη έσο έλα εκεξνινγηαθφ έηνο, (12 κήλεο).
2. Κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη θαη έλα έηνο.
Άπθπο 12ο
Ξοινικέρ Οήηπερ
1. Αλ ν αλάδνρνο παξαδψζεη – εθηειέζεη ηελ ππεξεζία ««γεηνλνκηθήο θάιπςεο,
Απεληφκσζεο – Κπνθηνλίαο – Απνιχκαλζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ΓΔΞΑΛΑΙ
Α.Δ.» κε ππαηηηφηεηα ηνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηε ιήμε
ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο
ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
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2. Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο :
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50%
ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο , επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα
2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ
εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ
επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 13ο
Ξαπαλαβή ηηρ πηπεζίαρ
2. Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
3. Αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ηεο πεξεζίαο δελ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο
ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ
αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο
ππεξεζίαο πνπ εθηειέζηεθε.
4. Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο πνπ
εθηειέζηεθε κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή
ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα
είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ
απφθαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε
ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Άπθπο 14ο
Απψππιτη πηπεζίαρ – Ανηικαηάζηαζη
1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ηεο πεξεζίαο ή κέξνπο απηήο, κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε εθηέιεζε άιισλ, πνπ λα είλαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
απφθαζε απηή. Αλ ε εθηέιεζε γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ησλ ππεξεζηψλ
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
2. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη – εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα,
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
Άπθπο 15ο
Ρπψπορ πληπυμήρ – Απαιηοωμενα δικαιολογηηικά για πληπυμή ηος αναδψσος
Ζ εμφθιεζε ζα είλαη ηκεκαηηθή κε ηελ θαηάζεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ζηελ ππεξεζία. Ρα
ηξαπεδηθά έμνδα ζα ρξεψλνληαη ζηνλ αλάδνρν. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη ηα
εμήο :
(α) Ρηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
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(β) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε
«Δμνθιήζεθε».
(γ) Ξηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο.

Άπθπο 16ο
Φψποι, ηέλη, κπαηήζειρ.
Ν αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο, βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, θφξνπο, ηέιε,
θξαηήζεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ηελ εηαηξεία ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ., ΞΝΙΚΔΡΝΣΗΘΖ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΑΛΩΛΚΖ
ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΡΝΟΗΠΚΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ.
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΚΗ:
ΠΛΑΣΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΤ ▪ ΣΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ

ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΠ

ΞΟOΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ

πηπεζία «γειονομικήρ κάλςτηρ, Απενηψμυζηρ – Κςοκηονίαρ – Απολωμανζηρ
ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.»
«πηπεζία γειονομικήρ κάλςτηρ, Απενηψμυζηρ – Κςοκηονίαρ – Απολωμανζηρ»
α/α

Α

Β

Ξεπιγπαθή ςπηπεζίαρ

ΠΛΝΙΝ ΠΔ
€

Απεληφκσζε, Κπνθηνλία θαη Απνιχκαλζε ζηελ έδξα ηεο
εηαηξείαο, ζην Γεκνζθφπην, ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ θαη
ζηνπο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ ηεο παιηάο ιαραλαγνξάο θαη έλαληη
ηνπ αεξνδξνκίνπ «ΛΗΘΝΠ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖΠ»
Απεληφκσζε, Κπνθηνλία θαη Απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Ζξαθιείνπ
(ΞΠΘΖ)

4.005,20

ΠΛΝΙΝ

9.505,20€

Φ.Ξ.Α. 24%

2.281,25€

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

Γ

5.500,00

Απνιχκαλζε θαηά covid-19

11.786,45€

0,25€/m2

Ν Ξποφζηάμενορ Γ/νζηρ Γιοίκηζηρ,
Νικονομίαρ & Ανάπηςξηρ

Θυζηήρ Κοςδάηζορ
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΣΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΟ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΚΗ:
ΠΛΑΣΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΤ ▪ ΣΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ

ΔΛΡΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
πηπεζία «γειονομικήρ κάλςτηρ, Απενηψμυζηρ – Κςοκηονίαρ – Απολωμανζηρ
ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ εηαιπείαρ ΓΔΞΑΛΑΙ Α.Δ.»
«πηπεζία γειονομικήρ κάλςτηρ, Απενηψμυζηρ – Κςοκηονίαρ – Απολωμανζηρ»

α/α

Α

Β

Ξεπιγπαθή ςπηπεζίαρ

ΠΛΝΙΝ ΠΔ
€

Απεληφκσζε, Κπνθηνλία θαη Απνιχκαλζε ζηελ έδξα ηεο
εηαηξείαο, ζην Γεκνζθφπην, ζηα θαηαζηήκαηα ηεο ΓΔΞΑΛΑΙ ΑΔ θαη
ζηνπο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ ηεο παιηάο ιαραλαγνξάο θαη έλαληη
ηνπ αεξνδξνκίνπ «ΛΗΘΝΠ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖΠ»
Απεληφκσζε, Κπνθηνλία θαη Απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ Ζξαθιείνπ
(ΞΠΘΖ)
ΠΛΝΙΝ
Φ.Ξ.Α. 24%
ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ

Γ

Απνιχκαλζε θαηά covid-19

/m2

Ν Ξποζθέπυν
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