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                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                    ΑΔΑ: Ψ4ΦΚΩ1Ρ-Υ53    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος 13/03/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                      Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13246 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 

Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα 

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 

Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ 

 

                                                             Προς: . Πίνακα αποδεκτών 

 

                                       

                               ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    997/2019      

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018. 

5. Την ανάγκη που προέκυψε για την αμοιβή εταιρείας που θα πραγματοποιεί 

απεντόμωση και μυοκτονία  σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του  

Δήμου Ρόδου   εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου χρήζει εντομοκτονία και 

μυοκτονία. 

6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 00-6142.0024 ποσού 9.796,00 

ευρώ. 

7. Την απόφαση Δημάρχου 447/2019 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19 REQ004531974 2019-02-27. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 19REQ004599814 2019-03-13. 

10. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2019 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6142.0024 ποσού 10.000,00 ευρώ. 

 

Αποφασίζει 

 

11. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου 

«για την αμοιβή εταιρείας που θα πραγματοποιεί απεντόμωση και 
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μυοκτονία  σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του  Δήμου Ρόδου   

εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου χρήζει εντομοκτονία και μυοκτονία.  

A. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών   

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), για την υπηρεσία ως κάτωθι: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ                      
 

 Η εφαρμογή απεντόμωσης θα πραγματοποιηθεί στα κτίρια που 

στεγάζονται υπηρεσίες του  Δήμου Ρόδου   εξωτερικά ή εσωτερικά, 

όπου χρήζει εντομοκτονίας και μυοκτονίας , σύμφωνα με το 

εκάστοτε πόρισμα της Κτηνιάτρου-Υγιεινολόγου του Δήμου.  

 Η εργασία θα γίνεται ως εξής: Θα γίνονται ψεκασμοί περιμετρικά 

των κτιρίων, καθώς και σε όλα τα φρεάτια εσωτερικά ή εξωτερικά. 

Εφόσον παραστεί ανάγκη θα γίνει εφαρμογή και σε εσωτερικούς 

χώρους. 

 Το εντομοκτόνο και το μυοκτόνο που θα χρησιμοποιηθούν θα 

έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και θα έχουν μεγάλη υπολειμματική δράση (όσον 

αφορά την εφαρμογή στο ΧΥΤΑ και σε εξωτερικούς χώρους).  

 Κατά τους ψεκασμούς, με ευθύνη του αναδόχου, θα τηρούνται 

όλοι οι όροι ασφαλείας και προστασίας των διενεργούντων τον 

ψεκασμό, καθώς και των διαβιούντων στο χώρο. 

 Κατά την εφαρμογή, με ευθύνη της εταιρείας, θα παρίσταται 

προσωπικά υπεύθυνος επιστήμονας που αναγράφεται στην άδεια 

της εταιρείας που εκδίδεται από το Υπουργείο Α.Α., άλλως τούτη 

δεν θα πραγματοποιείται. Επιπλέον, εποπτεία θα ασκεί και η 

Υπεύθυνη Επιστήμονας του Δήμου. 

 Κατά την εφαρμογή της μυοκτονίας θα τοποθετούνται  

δολωματικοί σταθμοί τύπου τούνελ εξωτερικά του κτιρίου για τη 

διαπίστωση κρουσμάτων τρωκτικών. Σε περιπτώσεις που χρήζει θα 

τοποθετούνται και/ή στον εσωτερικό χώρο παγίδες με κόλλα.  

 Η μυοκτονία στους παιδικούς σταθμούς θα γίνεται με τοποθέτηση 

μυοκτόνου ουσίας σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα μικρά 

παιδιά. Την ευθύνη για την τοποθέτηση θα φέρει ο ανάδοχος.  

 Για τη μυοκτονία στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ή όπου αλλού χρειαστεί, θα 

τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο περίπου 20 δολωματικοί 

σταθμοί, οι οποίοι θα αντικαθίστανται κάθε μήνα.  

 Την ευθύνη για την επιτήρηση των διπλωματικών σταθμών θα έχει 

ο προϊστάμενος της εκάστοτε υπηρεσίας. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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α/α περιγραφή Μον. 

μέτρησης 
ενδεικτική 
ποσότητα 

Ενδεικτική 
τιμή 

(άνευ ΦΠΑ) 

Ενδεικτική 
Αξία 

(άνευ ΦΠΑ) 

1 Απεντόμωση και μυοκτονία στους 
παιδικούς σταθμούς και σε άλλα 

κτίρια του Δήμου   

επίσκεψη 100 60 6.000,00 

2 Εκτεταμένη απεντόμωση και 
μυοκτονία στο ΧΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και σε 

άλλους εξωτερικούς χώρους του Δήμου 
μεγάλων εκτάσεων (πάνω από 50 

στρέμματα) 

επίσκεψη 4 475 1.900,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 7.900,00 

ΦΠΑ 24%    1.896,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  9.796,00 

 

 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της 

Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου, μετά από έρευνα αγοράς και 

κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους παρόχους 

που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή 

παρόχου είναι η παροχή να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί στην παρούσα.  

 Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με 

όλους τους όρους της Πρόσκλησης.  

 Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  καθώς και το 

ποινικό μητρώο του νόμιμου εκπροσώπου, που θα εκδοθεί μετά 

την ημερομηνία της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και 

προσωπικών εταιριών(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιριών, η υποχρέωση του ποινικού μητρώου αφορά τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) η υποχρέωση αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου),ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) 

τρομοκρατικά εγκλήματα) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 
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 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

μέρη της υπηρεσίας της πρόσκλησης. 

 Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2019. 

 

   Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο 

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445 μέχρι και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π. 

μ.(καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείμενη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

 

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα 

Ελένη.   

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από 

σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                  ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δ/νση Οικονομικών 

3. Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Ρόδου 

4. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

5. Επιμελητήριο Δ/σου.  

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.  

7. Γραφείο Ιστοσελίδας του  ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (για ανάρτηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου με βεβαίωση ανάρτησης. 


