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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΜΗ, 15/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 3383

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΗΛ. 2246360419
ΠΡΟΣ: VIO ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 35
ΣΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την κατεπείγουσα απολύμανση των
Δημοτικών κτιρίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων της Σύμης (ΠΕΔΙ – ΓΙΑΛΟΣ –
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ) λόγω κρούσματος του νέου ιού ¨Κορωναιού COVID-19¨ την
13/10/2020 στο νησί μας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.500,00 ευρώ.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία,
μέχρι την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 στις 9:00 π.μ.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43
του Ν.4506/2019).

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την

κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
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γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 19-102020 στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς
και στην «ιστοσελίδα του Δήμου μας «www.symi.gr».

Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων θα γίνει υπό την ευθύνη ειδικού
επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Το
προσωπικό (εφαρμοστές) που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να
είναι εξειδικευμένο, να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και
να τηρεί σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας κατά την εργασία.

Ο Δήμαρχος
Ελευθέριος Παπακαλοδούκας
Συνημμένα:
1.

Ο από 14-10-2020 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

2.

Η από 14-10-2020 Τεχνική Έκθεση.

3.

Οι από 14-10-2020 Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.

Έντυπο προσφοράς.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 22463601419

Σύμη, 14/10/2020

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Παροχής υπηρεσίας Κατεπείγουσας απολύμανσης

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες απολύμανσης Δημοτικών
κτιρίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων της Σύμης (ΠΕΔΙ – ΓΙΑΛΟΣ –
ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ) λόγω κρούσματος του νέου ιού ¨Κορωναιού COVID-19¨ την
13/10/2020 στο νησί μας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.500,00 ευρώ.
Η δαπάνη της εργασίας μετά από έρευνα αγοράς ανέρχεται στο ποσό των
5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 106279.001 με τίτλο «Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων» οικονομικού έτους
2020.
Η υπηρεσία θα διεξαχθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2020.

Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2246360419

Σύμη, 14/10/2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
καθώς και κοινόχρηστων χώρων των
περιοχών της Σύμης (ΠΕΔΙ – ΓΙΑΛΟΣ
– ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Κατ'
αποκοπή

2 φορές

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ
2.217,74
4.435,48
1.064,52
5.500,00

Τα κτίρια που θα εκτελεστούν οι εργασίες απολύμανσης είναι τα κάτωθι:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1ο Νηπιαγωγείο (Γιαλού)
2ο Νηπιαγωγείο (ΓΙΑΝΝΑΡΑ)
1ο Δημοτικό Σχολείο (ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟ)
2ο Δημοτικό Σχολείο (ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ)
ΕΠΑΛ. ΣΥΜΗΣ
ΠΑΝΟΡΜΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΛΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Η ανωτέρω τιμή αφορά απολυμάνσεις που θα εκτελεστούν δύο (2) φορές.
Η μία θα εκτελεστεί μέχρι και την 23η Οκτωβρίου και η δεύτερη μέχρι και το τέλος του ίδιου
μήνα (Οκτώβρη 2020).

Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2246360419

Σύμη, 14/10/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Παροχής υπηρεσίας Κατεπείγουσας απολύμανσης
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις εργασίες για την
κατεπείγουσα απολύμανση των Δημοτικών κτιρίων καθώς και κοινόχρηστων χώρων
της Σύμης (ΠΕΔΙ – ΓΙΑΛΟΣ – ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ) λόγω κρούσματος του νέου ιού
¨Κορωναιού COVID-19¨ την 13/10/2020 στο νησί μας.
Η Απολύμανση θα εκτελεστεί σε Δημοτικά κτίρια καθώς και κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Σύμης, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους
με κατάλληλο απολυμαντικό και μικροβιοκτόνο σκεύασμα, εγκεκριμένο από τον
Ε.Ο.Φ.
Με τον όρο απολυμάνσεις περιγράφονται οι εργασίες που είναι αναγκαίες
για τον έλεγχο παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων με χημικά μέσα. Η
απολύμανση με χημικά μέσα θα εφαρμοστεί σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες
(π.χ. τοίχους, γραφεία, πατώματα, βιβλιοθήκες) για την πρόληψη λοιμωδών
νοσημάτων. Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, τα χημικά διαλύματα θα πρέπει
να ορίζονται ως απολυμαντικά εφόσον καταστρέφουν το 99,99% των βακτηρίων και
μυκήτων και το 99,99% των ιών αντίστοιχα.
Οι απολυμάνσεις θα εκτελεστούν με τη μέθοδο του ψεκασμού, υποκαπνισμού,
εμβάπτιση, επάλειψη ή ό,τι άλλο χρειαστεί.
Ο ανάδοχος φέρει πλήρως ευθύνη για την μέθοδο που θα επιλεγεί, για το
σκεύασμα, καθώς και για το αποτέλεσμα. Η μέθοδος και το σκεύασμα που θα
επιλεγεί θα είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ κατάλληλο για την αντιμετώπιση του νέου
Κορωναιού COVID-19.
Τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά και
ασφαλή τόσο για τον ανθρώπινο οργανισμό όσο και για τα κτίρια, καθώς και για το
περιβάλλον.
Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός των απολυμάνσεων θα γίνει υπό την ευθύνη
ειδικού επιστήμονα, όπως προβλέπεται από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Το
προσωπικό (εφαρμοστές) που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να
είναι εξειδικευμένο, να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα μέσα ατομικής προστασίας και
να τηρεί σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας κατά την εργασία.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η Συντάξασα
Χρηστάκη Σεβαστή
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2246360419

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παροχής υπηρεσίας Κατεπείγουσας απολύμανσης

Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
καθώς και κοινόχρηστων χώρων των
περιοχών της Σύμης (ΠΕΔΙ – ΓΙΑΛΟΣ
– ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Κατ'
αποκοπή

2 φορές

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Θα εκτελέσουμε δύο απολυμάνσεις στα παρακάτω κτίρια:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1ο Νηπιαγωγείο (Γιαλού)
2ο Νηπιαγωγείο (ΓΙΑΝΝΑΡΑ)
1ο Δημοτικό Σχολείο (ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟ)
2ο Δημοτικό Σχολείο (ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ)
ΕΠΑΛ. ΣΥΜΗΣ
ΠΑΝΟΡΜΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΛΗ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΧΩΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΛΟΣ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΜΗΣ
ΑΣΘΕΝΟΦΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ

Ο Προσφέρων

ΚΟΣΤΟΣ

