ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΟΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 595,20 €
Κ.Α: 60-6274.0002
Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, προβλέπεται
ανάθεση της ακόλουθης παροχής εργασίας, όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
 Καθαρισμός (οφιοαπώθηση) των εγκαταστάσεων των παιδικών και βρεφονηπιακών
σταθμών του Δήμου Καρδίτσας για το 2016.
 Η άνω προμήθεια έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 με Κ.Α.: 60-6274.0002
 Αιτούμενη συνολική πίστωση: 595,20 € (480,00€ & Φ.Π.Α.24%: 115,20 €)
 Το αντίστοιχο C.P.V για την συγκεκριμένη εργασία είναι:
C.P.V: 90921000-9 (Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης)
 Το είδος παροχής (εργασία, προδιαγραφές) και ο προϋπολογισμός αυτής παρουσιάζονται
ενδεικτικά παρακάτω:
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ
Οι εργασία της οφιοαπώθησης αποβλέπει στην πρόληψη και εδικά στην απώθηση των ερπετών
από τους χώρους των εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών όταν οι καιρικές συνθήκες
ευνοούν την δραστηριότητα των ερπετών .
Προκειμένου για την επιτυχή απομάκρυνση των φιδιών από τους συγκεκριμένους χώρους θα
τοποθετηθούν οφιοαπωθητικά σκευάσματα οσμής, περιμετρικά του αύλειου χώρου, και όπου
αλλού κριθεί απαραίτητο για την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι εφαρμογές θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου υπό την επίβλεψη έμπειρου επιστήμονα,
όπου θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής καθώς
και μέτρα προστασίας των εργαζομένων και του κοινού που έχουν καθοριστεί με την έγκριση
κυκλοφορίας των σκευασμάτων
Ουδεμία ευθύνη φέρει η Υπηρεσία εξαιτίας πράξης ή παράλειψης του αναδόχου
Οι εργασίες οφιοαπώθησης θα εκτελούνται κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής υλικών και εργασιών η οποία θα βεβαιώνει με την σύνταξη πρακτικού την
καλή εκτέλεση των εργασιών.


Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (εμφάνισης προβλημάτων ή εποχιακής έξαρσης
φαινομένων ανάμεσα στις εφαρμογές) θα πρέπει να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση (χωρίς
πρόσθετη αμοιβή) εντός 24 ωρών.



Η εφαρμογή θα γίνεται κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης με τους αρμόδιους, εκτός
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών, για την αποφυγή λειτουργικών προβλημάτων.
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Καρδίτσα: 12.5.2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ:

ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε
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