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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βόλος 13 / 03 / 2018  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 2050      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ           
Ταχ.  ∆/νση   : ∆ιοικητήριο 
(Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) 
Ταχ. Κώδικας: 383 33 - Βόλος                                                        
Πληροφορίες : Κοληµήτρα Χρ.                         
Τηλέφωνο     : 24213 52620                             
Fax                : 24213 52632  
E-mail: h.kolimitra@thessaly.gov.gr 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: «Εκτέλεση Προγράµµατος Καταπολέµησης 
Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2018». 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαµηλότερη τιµή 

 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ : 14/03/2018 
 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/03/2018               ΗΜΕΡΑ: ∆ευτέρα                 ΩΡΑ: 10:00 
 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΟΛΟΣ - Γραφεία ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων, ∆ιοικητήριο (Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) – 
Βόλος, τηλ. 2421352612. 

 
Υποβολή προσφορών έως: 26/03/2018, Ηµέρα ∆ευτέρα, Ώρα: 10:00. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-10), «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-10), «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

3. Την µε αρίθµ. 189/2016 (Απόσπασµα Πρακτικού 19/16-12-2016) 
(Α∆Α:ΩΩ33Φ7ΛΡ-ΣΕΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Θεσσαλίας «Μεταβίβαση αρµοδιότητας στην Οικονοµική Επιτροπή». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999» (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005. 

6. Του άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010), «∆ικαστική προστασία 
κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014) «Αρχές 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08-08-2014), 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπ. Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

11. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), «Καταχώριση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε την προσθήκη του Ν. 
3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009) άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης 
δηµοσίευσης». 

13. Την αρίθµ.: 10/11-10-2017 (ΦΕΚ 3748/Β/24-10-17) Υπουργική Απόφαση, 
«Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών 
εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των 
φορέων του ∆ηµοσίου» όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
την αρίθµ.: Ε/52/15-11-17 (ΦΕΚ 4061/Β/23-11-17), Υπουργική Απόφαση, 
«Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αρίθµ. 10/11-10-17 (ΦΕΚ Β’ 
3748/24-10-17) υπουργικής απόφασης «Καθορισµός ηµερησίων και 
εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. 

15. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
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Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 
του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012), το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 
(ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) και το άρθρο 61 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-
4-2013). 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α/237), ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του Ν. 
3448/2006 (Α/57), προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου». 

17. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23-3-15) «Κωδικοποίηση 
διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία». 

18. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων, εκδοθεισών κανονιστικών 
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 
από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

19. Την αρίθµ.: 2/2018 (Απόσπασµα Πρακτικού 1ο/29-01-2018) (Α∆Α: 
ΨΩΞΧ7ΛΡ-ΝΣ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας 
«Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ΚΑΠ». 

20. Την αρίθµ.: 256/2018 (Πρακτικό 5ο/12-02-18) (Α∆Α: 6Φ3Ε7ΛΡ-37Υ) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«Έγκριση εκτέλεσης προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών στις 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2018, διενέργειας πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, των όρων της σχετικής διακήρυξης, έγκριση 
διάθεσης πίστωσης και της αναγκαίας δαπάνης καθώς και την 
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού & επιτροπής παραλαβής / 
πιστοποίησης εργασιών». 

21. Το σχετ. «Πρωτογενές Αίτηµα» (Α∆ΑΜ: 18REQ002626244/05-02-2018) & 
«Εγκεκριµένο Αίτηµα» (Α∆ΑΜ: 18REQ002698546/21-02-2018). 

22. Την µε Α/Α: 553/15-02-18 (Α∆ΑΜ: 18REQ002698546/21-02-2018) (Α∆Α: 
ΨΥΝΠ7ΛΡ-19Ν)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 
02.071.9899.01) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, µε α/α 553 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας µε ΑΑ Βεβ.: 560. 

23. Την µε αρίθµ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.19586/07-03-2018 (Α∆Α: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προγράµµατα καταπολέµησης των 
κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 
2018». 

24. Το γεγονός ότι η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων παρέχει, µε 
ηλεκτρονικό µέσο και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης, 
ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στο πλήρες κείµενό της και 
συγκεκριµένα στην ιστοσελίδα της, www.pthes.gov.gr. 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Συνοπτικό διαγωνισµό για την υλοποίηση του έργου: «Εκτέλεση 

Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & 
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Σποράδων για το έτος 2018» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή.  

 
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ολοκληρώσει 18 ψεκαστικούς κύκλους / σε όλες τις εντοπισµένες εστίες 
ανάπτυξης κουνουπιών / δεκαήµερο εφαρµογών (δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ψεκαστικών παρεµβάσεων στους ∆ήµους υψηλής έντασης 
(Βόλου, Ρ. Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους ∆ήµους (Αλµυρού, 
Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) οι 
ψεκασµοί από εδάφους θα γίνονται µε συχνότητα 15 – 30 ηµέρες. Τα χρονικά 
διαστήµατα θα καθορίζονται µικρότερα ή µεγαλύτερα ανάλογα µε τα 
ευρήµατα που θα προκύπτουν κάθε φορά από την παρακολούθηση του 
πληθυσµού των προνυµφών. 
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του 
προγράµµατος έως δύο ακόµη ψεκαστικούς κύκλους. 

� Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των 
προνυµφών των κουνουπιών ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. 

� Λόγω εκτάκτων αναγκών που αφορούν την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας (π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα 
κουνούπια στην περιοχή). 

Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου 
και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλες τις περιοχές. 
 
Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, όπως και όλα τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Α’ 
έως Ζ’) που τη συνοδεύουν. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
(24%). 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονοµικού 
έτους 2018, φορέα 071, Κ.Α.Ε. 9899.01.  
 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
γ) Συνεταιρισµοί, 
που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας. 

2. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή 
υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις. 
 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης 

• Θα δηµοσιευθεί σε τοπικές εφηµερίδες του Βόλου. 
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• Θα αναρτηθεί στον Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων των ΠΕ Μαγνησίας και 
Σποράδων.  

• Θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων. 

• Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
http://www.pthes.gov.gr στο σύνδεσµο «Εφηµερίδα της Υπηρεσίας / 
∆ιακηρύξεις». 

• Θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια.  
 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης στον Ελληνικό 
Οικονοµικό Τύπο και στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.  
Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στην ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, ∆ιοικητήριο 
(Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου) – Βόλος, Γραµµατεία – Πρωτόκολλο 
(γραφείο 3), έως και την 26/03/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00. 
Γλώσσα των προσφορών ορίζεται η Ελληνική. 
Η διακήρυξη και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου διατίθενται σε 
ηλεκτρονική µορφή στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
http://www.pthes.gov.gr στο σύνδεσµο «Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας/∆ιακηρύξεις» και από την ανωτέρω Υπηρεσία, όπως και τυχόν 
διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την εποµένη της ηµέρας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από Τριµελή Επιτροπή που αποτελείται από 
υπαλλήλους των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία ορίστηκε µε τη  
256/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(σχετ.: 20). 
 
 
 
                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 
Κοινοποίηση       
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων. 
3. ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού  
    Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α’ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες 
Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2018», περιλαµβάνει την 
παρακολούθηση  της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών των 
κουνουπιών και ακµαίων εντόµων,  την καταπολέµησή τους και τον έλεγχο 
της αποτελεσµατικότητας των διενεργουµένων εφαρµογών.  Ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούµενων εργασιών, στους 
∆ήµους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Σκιάθου 
(συµπεριλαµβανοµένης και της νησίδας Τσουγκριάς), Σκοπέλου, Αλοννήσου, 
Αλµυρού και Ρήγα Φεραίου. 
Οι δράσεις καταπολέµησης θα καλύπτουν και τις εγκαταστάσεις Ανοικτής 
∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλµ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς ∆. Βόλου. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία 
µε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν γνώση και 
εµπειρία των συνθηκών που επικρατούν στις ∆ηµοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε κουνούπια.  
 
Σκοπός του έργου είναι: 

� Η προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας µέσω του περιορισµού του 
κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών για τις οποίες τα κουνούπια είναι 
διαβιβαστές (ελονοσία, ιός του ∆υτικού Νείλου κλπ). 

� Η µείωση της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια  στους  
κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής  και η  βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους. 

� Η δηµιουργία συνθηκών οικονοµικής και τουριστικής ανάπτυξης των 
περιοχών που εφαρµόζεται το πρόγραµµα. 

 
Επισηµαίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει φέτος, πολύ 
νωρίς το πρόγραµµα, πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών και 
να διαρκέσει οπωσδήποτε µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου, αφού οι 
κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη εστιών.  
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος θα λαµβάνονται 
υπόψη και θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από την εγκύκλιο µε 
αρίθµ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ. 19586/07-03-2018 του Υπουργείου Υγείας ή 
οποιαδήποτε νεότερη ισχύει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
 
Αναλυτικά η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές (στην ελληνική  γλώσσα) στην Υπηρεσία µας 
(∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, ∆ιοικητήριο - 
Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου, Γραµµατεία – Πρωτόκολλο, γραφείο 
3) επί αποδείξει πρωτοκόλλου, σφραγισµένο φάκελο προσφοράς, 
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν. 4412/16, έως και την καταληκτική 
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ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, που ορίζεται η 
26/03/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00. 

2) Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή διαγωνισµού, προ της εκπνοής της 
καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής προσφορών για την 
αποσφράγιση. 

3) Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Υπηρεσία µας ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριµνας, ∆ιοικητήριο – Αντωνοπούλου & ∆ηµ. 
Γεωργιάδου, γραφείο 1, στις  26/03/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00. 

4) Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συµµετοχής, που 
κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από 
την ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχιστεί και µετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων 
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και αφού έχει παραλάβει από το πρωτόκολλο τις 
προσφορές που έχουν κατατεθεί εµπρόθεσµα. Μετά την κήρυξη της 
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συµµετοχής. 

5) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

 
Τρόπος λήψης εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

• Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από τα γραφεία των Π.Ε. Μ. & Σ., 
∆ιοικητήριο – Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου, Τ.Κ. 38001, 
Γραµµατεία – Πρωτόκολλο γραφείο 3 (∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 
µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω courier, οι Π.Ε. 
Μ & Σ. δεν έχουν καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
παράδοσή της. 

• Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα 
στοιχεία τους (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε οι Π.Ε. Μ. & Σ. να έχουν στη διάθεσή 
τους κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. 

•  Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν άµεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
στις Π.Ε. Μ. & Σ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά 
της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παρεληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β’ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους 
έγγραφο υποβολής προσφοράς που θα βρίσκεται έξω από το φάκελο της 
προσφοράς για πρωτοκόλλησή του, µε το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της 
προσφοράς και θα υπογράφεται από το Νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου 
αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης ή νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους. 
Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, µε τις ανάλογες ενδείξεις, 
τους εξής τρεις ανεξάρτητους σφραγισµένους υποφακέλους: 
α) Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
β) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
γ) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα 
να φέρουν: 
 

Α) την επωνυµία και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και τις 
ενδείξεις: 
Β) ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και 
Σποράδων - ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 
∆ιεύθυνση: ∆ιοικητήριο, Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου, ΤΚ 38001, 
Βόλος 
Τηλέφωνα: 2421352612, Fax: 2421352632 
 
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
Ηµεροµηνία διαγωνισµού:  
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 

 
Επισηµαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι 
οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να 
αφήσουν ίχνη. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 90 
ηµέρες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 90 
ηµερών, παράταση του χρόνου λήξης ισχύος για επιπλέον 90 ηµέρες. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή 
µέρος αυτής µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος 
της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται έκπτωση και απώλεια κάθε 
δικαιώµατος για κατακύρωση. 
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∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές προσφορές, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες (άρθρο 57 
του Ν. 4412/16). 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα κατάθεσης των προσφορών στο ∆ιοικητήριο των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας) και συγκεκριµένα την 26/03/2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων / 
συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα 
έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια. 
2. Τα επί µέρους στάδια που ακολουθούνται έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών 
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε 
και σφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης καταχωρεί 
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και 
υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειµένου να 
αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης.  
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη ή αποδοχή, κατά περίπτωση, των τεχνικών προσφορών. 
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών, µπορούν να αποσφραγιστούν 
την ηµέρα του διαγωνισµού κατά την κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117, του ν. 
4412/16). 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
των προσφορών, αποσφραγίζονται αν είναι δυνατόν, την ίδια µέρα (κατά την 
κρίση της Επιτροπής) και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι 
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
3. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 
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4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις ή 
συµπληρώσεις που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 102, 
παρ. 2, του Ν. 4412/16 . Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να 
έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή 
συµπλήρωση, ακόµα και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 
5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας θα ειδοποιήσει εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, τα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα δικαιολογητικά όπως απαιτούνται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/16. 
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. Η διαδικασία 
ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας, 
είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των 
δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι 
υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να 
υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την 
ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 93 του 
Ν. 4412/2016 περιέχει: 
Α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) το οποίο 
περιλαµβάνεται στα συνηµµένα έντυπα του διαγωνισµού, υπογραµµένο από 
τους κατά περίπτωση αρµοδίους, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του Ν. 
4412/2016, 
Β) την εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 της 
παρούσας, 
Γ) τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψηφίου νοµικού προσώπου, 
∆) παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 
αντιπρόσωπό τους 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
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2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, που παραδίδεται εµπρόθεσµα στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 
(Α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει, ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει σε καµία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του ν. 4412/16 ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
(Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
(Γ) ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
(∆) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
Σε περίπτωση που στη χώρα του οικονοµικού φορέα ορισµένα από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους 
όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – µέλη ή στις χώρες που 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους – µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 19 του ν. 4412/16. 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα (παρ. 10, 
άρθρο 80, ν. 4412/16) 
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Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο 
να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η ως άνω 
προθεσµία µπορεί να παραταθεί, εφόσον αυτό αιτιολογηθεί επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/16 είναι ψευδή ή ανακριβή, 
ή αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισµένο διάστηµα 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν από τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά 
δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 
και 74 του ν. 4412/16,  τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αµέσως 
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Εφόσον από 
των έλεγχο των δικαιολογητικών αποκλειστούν όλοι οι προσφέροντες, τότε η 
διαδικασία µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου 
στην Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη λήψη απόφασης 
είτε για την: 
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη 
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
30% στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 
µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζοµένου από τη ∆ιακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη 
αποδοχή από τον προµηθευτή. (άρθρο 104, του ν. 4412/16) 
β. Ματαίωση της διαδικασίας στις περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 106, του ν. 4412/16  
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 
Απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε όλες τις Υπεύθυνες 
∆ηλώσεις του ν. 1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 
παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 
Ν. 4412/16) 

Απαιτείται ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ εγγυητική συµµετοχής, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής 
περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες 
µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 
πριν την λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. 
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∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόµενη κατά τα παραπάνω αξία. 
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/16, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύµβασης, χωρίς να 
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. ∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης αν η 
σύµβαση έχει αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ. 
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από το συµβατικό χρόνο παράδοσης. 
Οι ως άνω εγγυήσεις (συµµετοχής και καλής εκτέλεσης) περιλαµβάνουν κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης 
β) τον εκδότη 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθµό της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθµό και τον τίτλο της 
σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία 
άσκησης της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε 
(5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας 
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου 
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας & Σποράδων, για την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Με την προσφορά, η τιµή δίνεται για την υλοποίηση του έργου: «Εκτέλεση 
Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & 
Σποράδων για το έτος 2018», θα αναγράφεται δε στην προσφορά ολογράφως 
και αριθµητικώς, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
Φ.Π.Α.  
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση 
συµµετοχής, εντός της προθεσµίας όπως ορίζεται στο παρόν τεύχος. 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή 
µε οποιοδήποτε από τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του ν. 4412/16 µέσα. 
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο 
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής 
της προθεσµίας όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν τεύχος. 
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και µονογράφονται 
ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, 
από το νόµιµο εκπρόσωπό τους. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) 
κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα 
µε την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/16, για 
τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για 
το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
2. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφεται αριθµητικώς 
και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο 
αναγραφών, υπερισχύει το ποσό που έχει αναγραφεί ολογράφως. Η 
αναγραφή της τιµής σε Ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή περισσότερα 
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δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου) εφ’ όσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους 
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, 
προς τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό ψηφία είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.  
3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι προσφερόµενες τιµές τόσο στις εργασίες όσο και στα ανταλλακτικά θα είναι 
σταθερές και αµετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της  σύµβασης που θα 
υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης, υπάρξει µείωση τιµών χωρίς επίπτωση ή µεταβολή στην 
ποιότητα των εργασιών ή των ανταλλακτικών αντίστοιχα, αυτή γίνεται δεκτή 
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. 
5.  Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
6. Προσφορά που δεν συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισµού.  
8. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη 
συνολικά τιµή για την υλοποίηση του έργου: «Εκτέλεση Προγράµµατος 
Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 
2018», εφόσον καλύπτονται και οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της 
∆ιακήρυξης. 
9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ενενήντα 
(90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ − ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε 
κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη 
της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις 
κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά έπειτα 
από σχετική πρόσκληση. 
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
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ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 
106 του ν. 4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωµή του ανάδοχου θα γίνεται από τις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 
µετά από την υλοποίηση του έργου: «Εκτέλεση Προγράµµατος 
Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 
2018», σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), 
και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 
προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο 
δικαιολογητικών. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την εξόφληση 100% της συµβατικής 
αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 
Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' 
ελάχιστον τα εξής: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του υλικού 
στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του ν. 4412/16. 
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος 
απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή 
του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 
4412/16. 
β) Τιµολόγιο του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
Οι προβλεπόµενες κρατήσεις εκ του νόµου βαρύνουν τον ανάδοχο 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονοµικού 
έτους 2018, φορέα 071, Κ.Α.Ε. 9899.01.  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η 
διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως 
από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
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των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 
του ν. 4412/16. 
2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια 
βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε 
περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την 
σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί 
ως συντονιστής. 
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης 
του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 
αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 
που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές 
προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 
4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται από τον ανάδοχο 
ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου 
της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και 
ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την 
εκτέλεση της σύµβασης . Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 
των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης 
της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο 
στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση 
ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια 
Επιτροπή παραλαβής και πιστοποίησης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 
που έχει συγκροτηθεί για αυτό τον σκοπό µε την αρίθµ.: 256/2018 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και θα συντάξει 
σχετικό Πρακτικό σύµφωνα µε το άρθρο 216 του ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό ορίζεται η συνολική 
διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης. Επιπλέον, 
ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τµηµατικές/ενδιάµεσες προθεσµίες για τα 
επιµέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και / ή υποβολής των 
παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα που ορίζεται 
από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης και στο συµφωνητικό, 
το οποίο αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού ή από 
την ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή 
προθεσµία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάµεσα επιµέρους παραδοτέα, µε την 
υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο 
συµφωνητικό. 
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 
της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης 
µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
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αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε 
στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/16, 
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε, τα συµβατικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/16, 
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές 
της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις 
και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του ν. 
4412/16, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας 
προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι 
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική 
όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος 
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς 
την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, 
οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής η καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά περίπτωση 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από 
τη σύµβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε 
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κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης 
της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι 
της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από 
το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου 4412/16 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται µεταξύ της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ η σύµβαση, το κείµενο της 
οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’). Η Υπηρεσία 
συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 
αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. 
∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που 
επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 
2. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
3. Τροποποίηση της σύµβασης κατά τα άρθρα 132 και 337 του ν. 4412/16, 
γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε 
περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της 
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 
Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή 
σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας το αντικείµενο που παραδόθηκε 
υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 
αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία για την 
περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στο παρόν τεύχος. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που 
παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και διαρκεί µέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού αυτής, ήτοι του ποσού της οικονοµικής προσφοράς 
του αναδόχου και όχι πλέον του προϋπολογισθέντος ποσού των 70.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
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Ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες 
περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλουν τη σύµβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, η οποία θα απαιτούσε 
νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του ν. 4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 και του 
άρθρου 74 του ν. 4412/16, και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 
ΣΛΕΕ. 
Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α 115) 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε 
βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 218, 219 και 220 να υποβάλλει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί 
τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή.  
 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφής της και διαρκεί µέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού αυτής, ήτοι του ποσού των .......................................€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (αναγράφεται το ποσό της οικονοµικής 
προσφοράς του αναδόχου και όχι πλέον του προϋπολογισθέντος ποσού των 
70.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α). 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν 
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την επέλευση του συµβάντος ανωτέρας βίας. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους 
σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ή για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των 
υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών 
διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ’ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 

 
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων – υποχρεώσεων του 
αναδόχου, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του 
βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος κατά την εκτέλεση του έργου. 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η εκτέλεση του έργου βασίζεται στην µέθοδο της προνυµφοκτονίας, δηλαδή 
στον εντοπισµό και καταγραφή των εν δυνάµει εστιών αναπαραγωγής, στον 
εν συνεχεία εντοπισµό των εστιών προνυµφών µέσω δειγµατοληψιών σε 
τακτικά διαστήµατα και στην εκτέλεση ψεκασµών µε ήπια προνυµφοκτόνα 
σκευάσµατα στις εστίες όπου ανευρίσκονται προνύµφες. 

• Εντοπισµός και χαρτογράφηση εστιών προνυµφών 
 Με την έναρξη του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίσει και να 
αξιολογήσει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής 
του έργου. Οι εστίες,  θα αποτυπωθούν σε κατάλληλης κλίµακας χάρτες οι 
οποίες  θα παραδοθούν στην ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και θα συνοδεύονται από πίνακα µε 
συντεταγµένες εντοπισµού τους. Οι χάρτες αυτοί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς κατά την διάρκεια του έργου και θα συµπεριλαµβάνουν και νέες 
εστίες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να υποδειχθούν από τους ∆ήµους 
της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων 

• Προσδιορισµός και αποτύπωση σταθµών ελέγχου. 
Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις εντοπισµένες εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών, θα καθορίσει κατάλληλες και επαρκείς θέσεις σταθµών ελέγχου 
προνυµφών (θέσεις δειγµατοληψίας) και ακµαίων εντόµων (παγίδων 
σύλληψης) στο σύνολο του πεδίου υλοποίησης του έργου. 
Οι θέσεις αυτές θα αποτυπωθούνε σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας µε σαφή 
αποτύπωση της γεωγραφικής τους θέσης και θα παραδοθούν στην ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σε 
διάστηµα είκοσι  (20) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Αν κατά την διάρκεια του προγράµµατος διαµορφωθούν – προκύψουν νέα 
εντοµολογικά δεδοµένα ο ανάδοχος προβαίνει σε επαναπροσδιορισµό των 
θέσεων ή τυχόν προσθήκη νέων δειγµατοληπτικών σταθµών και παγίδων στο 
πεδίο εφαρµογής. 

• Παρακολούθηση – καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών 
Κουνουπιών. 

Με βάση τη χαρτογράφηση, και τον εντοπισµό υδάτινων συλλογών, ο 
ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του 
έργου, σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα θα προσδιορίζεται µε βάση 
τα χαρακτηριστικά των εστιών (ανοικτές όπως π.χ. φυσικά υγροτοπικά 
συστήµατα – κλειστές όπως π.χ. βιολογικοί καθαρισµοί), την θέση τους και 
την παραγωγικότητα τους. Αποτέλεσµα των δειγµατοληψιών θα είναι η  
καταγραφή της εµφάνισης, της αφθονίας και του είδους των προνυµφών. Τα 
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αποτελέσµατα αυτά θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε 
ψηφιακή / ηλεκτρονική εφαρµογή σε πραγµατικό χρόνο η οποία θα είναι 
προσβάσιµη από την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 

• Έλεγχος – παρακολούθηση όχλησης ακµαίων εντόµων 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την διακύµανση του πληθυσµού των 
ακµαίων εντόµων ((χρήση παγίδων σύλληψης φωτός – διοξειδίου του 
άνθρακα ή µέθοδος human bait). και να ταυτοποιεί αυτά σε επίπεδο γένους µε 
ενδεδειγµένες µεθόδους,  
Τα αποτελέσµατα αυτά θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε ψηφιακή / 
ηλεκτρονική εφαρµογή σε πραγµατικό χρόνο η οποία θα είναι προσβάσιµη 
από την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων. 

• .Εκτέλεση ψεκασµών από εδάφους 
Ο  Ανάδοχος  θα προβαίνει στην διενέργεια επίγειων ψεκασµών, στο σύνολο 
των εστιών στις οποίες εντοπίστηκαν προνύµφες κουνουπιών, άµεσα µετά 
τον εντοπισµό τους ή εντός των δύο επόµενων ηµερών. 
Οι ψεκαστικές εργασίες θα πραγµατοποιούνται από επαρκή και κατάλληλα 
εξοπλισµένα συνεργεία. Ο αριθµός των κύκλων ψεκαστικών εφαρµογών, θα 
είναι δεκαοκτώ στους ∆ήµους υψηλής έντασης (Βόλου, Ρ. Φεραίου και 
Σκιάθου). Στους υπόλοιπους ∆ήµους (Αλµυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – 
Μουρεσίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) οι ψεκασµοί από εδάφους θα γίνονται 
µε συχνότητα 15 – 30 ηµέρες. Τα χρονικά διαστήµατα θα καθορίζονται 
µικρότερα ή µεγαλύτερα ανάλογα µε τα ευρήµατα που θα προκύπτουν κάθε 
φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των προνυµφών. 
Τα δεδοµένα που αφορούν τις ψεκαστικές παρεµβάσεις (σταθµός ελέγχου, 
είδος σκευάσµατος, ποσότητα σκευάσµατος, έκταση ψεκασθείσας επιφάνειας 
κ.α.) θα πρέπει να καταχωρούνται  στην ψηφιακή εφαρµογή προκειµένου να 
είναι προσβάσιµα σε πραγµατικό χρόνο από την Αναθέτουσα Αρχή  
Σε περιπτώσεις εκδήλωσης προβληµάτων και µετά από σχετικές αναφορές 
τοπικών αρχών ή κατοίκων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διερευνά και 
να πραγµατοποιεί έκτακτες εφαρµογές – δειγµατοληψίες και ψεκασµούς 

• Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιεί, συχνούς δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους  αποτελεσµατικότητας  µετά από ψεκαστικές εφαρµογές, µέσω 
δειγµατοληψιών προνυµφών. 
Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών 
αποτελεσµατικότητας δεν είναι ικανοποιητικά, ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται 
άµεσα από τον Ανάδοχο. 

• Αντιµετώπιση ζητηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας 
Το ενδεχόµενο εκδήλωσης κρουσµάτων νοσηµάτων, που µεταδίδονται από 
κουνούπια δηµιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων διασφάλισης της 
∆ηµόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να  προτείνει µέτρα 
για την  πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων για την ∆ηµόσια Υγεία και να 
συνδράµει στην παροχή επιστηµονικών δεδοµένων ή και βιολογικού υλικού 
(π.χ. αιµοληψίες σε ζώα ή πτηνά για εντοπισµό του ιού του ∆υτικού Νείλου) 
για την λήψη των όποιων αποφάσεων, την αξιολόγηση του κινδύνου, σε 
συνεργασία µε τους φορείς εφαρµογής του προγράµµατος επιτήρησης του 
Πυρετού του ∆υτικού Νείλου στα ιπποειδή και πτηνά σύµφωνα µε την υπ’ 
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αρίθµ. Πρωτ.: 4758/150943/5.12.2013 Απόφασης Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει ψεκαστικές 
εφαρµογές ακµαιοκτονίας µε εκνέφωση (ULV) κατόπιν χορήγησης 
σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας καθώς επίσης και εφαρµογές 
υπολειµµατικών ψεκασµών εσωτερικών χώρων µετά από Απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας µαζικά και σε έκτακτες συνθήκες. 

• ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους ψεκασµούς 
- Τα απαιτούµενα για την εκτέλεση του ψεκασµού σκευάσµατα θα είναι 
κατάλληλα και εγκεκριµένα από τις Αρµόδιες Αρχές όπως ορίζονται στο µε 
αριθµ. πρωτ.: 2272/31397/28.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα βιοκτόνα σκευάσµατα για 
την  αντιµετώπιση  των κουνουπιών» ή οποιοδήποτε νεότερο ισχύει κατά 
τη διάρκεια   υλοποίησης του έργου. 
- Εκτός από τα βιοκτόνα σκευάσµατα δύναται να χρησιµοποιηθούν και  
προνυµφοκτόνα σκευάσµατα χωρίς βιολογική ή χηµική δράση, τα οποία  
καταπολεµούν τις προνύµφες των κουνουπιών µε µηχανικό τρόπο, όπως  
προβλέπεται στην αρίθµ.: Υ1/Γ.Π.οικ. 33743/10-04-2013 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου  Υγείας. 
- Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη θα προµηθεύεται τα 
απαιτούµενα για  τις εφαρµογές σκευάσµατα, εξασφαλίζοντας την επάρκεια 
και διαθεσιµότητα αυτών,  καθώς και την αναγκαία ποσότητα κατάλληλου 
νερού που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος. 
- Η χρήση κάθε εγκεκριµένου σκευάσµατος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας 
πιστά  την ετικέτα του, την έγκριση κυκλοφορίας και το έντυπο µε τις οδηγίες 
ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσµατικότητά του, και η ασφάλεια για τον χρήστη, τη ∆ηµόσια Υγεία και 
το Περιβάλλον. 
- Κατά την επιλογή σκευάσµατος ο Ανάδοχος θα λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις  
ιδιαιτερότητες της κάθε εστίας και τη χρήση για την οποία προορίζεται το νερό 
όπου  γίνεται ψεκασµός, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να 
προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος ή και τοξικότητα στους διάφορους 
οργανισµούς Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό 
χρησιµοποιείται για το πότισµα των ζώων και την άρδευση των καλλιεργειών, 
καθώς και στις περιπτώσεις που ζουν σε αυτό υδρόβιοι οργανισµοί. 
Σε περίπτωση εφαρµογής των βιοκτόνων σε ορυζώνες, άλλες καλλιέργειες ή 
ύδατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για άρδευση ή πότισµα ζώων θα 
πρέπει να διενεργείται σε επίσηµα ή  διαπιστευµένα εργαστήρια – 
δειγµατοληπτικός έλεγχος για την ανίχνευση τυχόν υπολλειµάτων δραστικών 
ουσιών των βιοκτόνων που έχουν χρησιµοποηθεί. 
- Σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές (π.χ. Natura) ενδείκνυται 
µόνο η χρήση  των σκευασµάτων B.t.i. (Bacillus thurigiensis subsp. 
israelensis) των οποίων η δράση είναι εκλεκτική. 
- ∆εν ενδείκνυται η χρήση οποιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος για την  
καταπολέµηση των κουνουπιών σε ιχθυοτρόφα ύδατα, δεδοµένου ότι όλα 
είναι  περισσότερα ή λιγότερο τοξικά για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
- H διαχείριση των προς χρησιµοποίηση σκευασµάτων καθώς και των κενών  
συσκευασιών των χρησιµοποιηµένων σκευασµάτων, θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις  απαιτήσεις της ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρµάκων 
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και την  ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε να προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία και το 
περιβάλλον, µε ευθύνη του Αναδόχου. 
- O Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα γίνει κατά την διάρκεια ή εξ 
αιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών που διενεργεί, καθώς και για την ασφάλεια 
εργαζοµένων, κατοίκων, επισκεπτών και  προστασία του περιβάλλοντος. 

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
.Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει καθ όλη την διάρκεια του έργου δύο 
υπεύθυνους επιστήµονες ΠΕ ή ΤΕ κατάλληλα εκπαιδευµένους για τον  
συντονισµό και την εποπτεία του έργου σε όλα τα στάδια εκπόνησης αυτού, 
µε γνώσεις  εκτέλεσης των εργασιών δειγµατοληψίας και τοποθέτησης των 
παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων, ταυτοποίησης προνυµφών και 
εντόµων, παρασκευής του ψεκαστικού διαλύµατος (ώστε να τηρούνται όλοι οι 
κανόνες ασφαλείας και οι οδηγίες παρασκευής και χρήσης του σκευάσµατος) 
και για την επιτήρηση της ορθής εφαρµογής του σκευάσµατος, καθώς επίσης 
και τεχνικό προσωπικό (δειγµατολήπτες/ ψεκαστές) µε γνώσεις ορθής 
εφαρµογής εντοµοκτόνων σκευασµάτων ικανό για να καλύψει επαρκώς και 
αποτελεσµατικά το σύνολο των αναγκών του έργου 
Ο Ανάδοχος για το προσωπικό που θα απασχολεί θα πρέπει να διαθέτει 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  
Επίσης για την ασφάλεια του απασχολούµενου προσωπικού  στο πρόγραµµα 
ευθύνεται ο Ανάδοχος ο οποίος σε όλη την διάρκεια του έργου, θα τους 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας, όπως προβλέπονται 
στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου 
σκευάσµατος (γάντια, γυαλιά, στολή, µπότες κ.λ.π.) και θα τους επιβάλει την 
χρήση αυτών 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα και επαρκή µέσα για την 
επιτυχή εκτέλεση του υπό ανάληψη έργου. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό είναι: 

� ∆υο φορτηγά ανοικτά οχήµατα  µε δυνατότητα κίνησης σε δύσβατες 
περιοχές.  
Το όχηµα θα διαθέτει: παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού (επί του 
οποίου θα αναγράφεται  ευκρινώς η χωρητικότητα του σε λίτρα), 
ψεκαστική αντλία κατάλληλης πίεσης η οποία θα καταλήγει σε 
ακροφύσια µέσω των οποίων θα πραγµατοποιείται η ρύθµιση του 
µεγέθους των σταγονιδίων, ανάλογα µε τις συνθήκες που απαιτεί ο 
ψεκασµός, ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη διασπορά του 
ψεκαστικού διαλύµατος, υπερνικώντας τυχόν υπάρχουσα βλάστηση. 

� Τέσσερεις ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 
λίτρων, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από 
το µηχανοκίνητο ψεκαστικό συνεργείο. 

� ∆ύο εφεδρικούς ψεκαστήρες, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 λίτρων  
ώστε σε περίπτωση προβλήµατος, να µην υπάρχουν καθυστερήσεις σε 
εφαρµογές. 

� Επαρκή αριθµό κατάλληλων παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Επειδή όλες σχεδόν οι παγίδες  
λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και είναι  δύσκολο να βρεθεί µόνιµη 
παροχή ρεύµατος  σε υπαίθριους χώρους είναι αναγκαία η εξασφάλιση 
- χρήση  µπαταριών. 
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� Προνυµφοσυλλέκτες µε τηλεσκοπικό βραχίονα ή εργαλεία συλλογής 
τύπου απόχης  µε λεπτό πλέγµα. 

� Σύστηµα U.L.V. ελεγχόµενων σταγονιδίων υπέρµικρου όγκου  
� ∆ύο συσκευές G.P.S µε δυνατότητα καταγραφής της πορείας των 

ψεκαστικών οχηµάτων. και παρακολούθησης κίνησης σε πραγµατικό 
χρόνο από την αρµόδια επιτροπή παρακουλούθησης 

� Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει και να  περιγράψει 
µε λεπτοµερή αναφορά, λύσεις για περιπτώσεις που θα απαιτηθεί 
ψεκαστική παρέµβαση µεγάλης έκτασης, σε φυσικό υγροτοπικό 
σύστηµα περιορισµένης πρόσβασης, όπως τα έλη Σούρπης και 
Λειχούρας. (τρόπος, µέσα  εφαρµογής κλ.π). 

Σε περιπτώσεις βλαβών του κυρίως δηλωθέντος υλικοτεχνικού εξοπλισµού, 
µη επισκευαζόµενων άµεσα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τον 
αντικαταστήσει το αργότερο εντός 24 ωρών από την προγραµµατισθείσα  
σύµφωνα µε το πλάνο δράσεων 
•  Ότι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ότι επιπλέον απαιτηθεί για την 
καλή εκτέλεση του έργου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόµενες 
επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα. 
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση 
όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς ή κατά αίτηµα του ∆ήµου διαπιστώνεται 
πρόβληµα. 
Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραµµή τηλεφωνικής επικοινωνίας  
µε τους κατοίκους της περιοχής υλοποίησης του έργου, προκειµένου να 
καταγράφονται προβλήµατα και να δίδονται πληροφορίες σχετικά µε την 
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να επισκέπτεται περιοχές που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κουνουπιών άµεσα, µετά από σχετικές 
µαρτυρίες και να προβαίνει στις ενδεδειγµένες ενέργειες καταστολής. Τόσο οι 
τηλεφωνικές επικοινωνίες, όσο και οι ακόλουθες δράσεις θα καταγράφονται 
στις περιοδικές εκθέσεις που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 
 
2.ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ολοκληρώσει 18 ψεκαστικούς κύκλους / σε όλες τις εντοπισµένες εστίες 
ανάπτυξης κουνουπιών / δεκαήµερο εφαρµογών (δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ψεκαστικών παρεµβάσεων στους ∆ήµους υψηλής έντασης 
(Βόλου, Ρ. Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους ∆ήµους (Αλµυρού, 
Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) οι ψεκασµοί 
από εδάφους θα γίνονται µε συχνότητα 15 – 30 ηµέρες. Τα χρονικά 
διαστήµατα θα καθορίζονται µικρότερα ή µεγαλύτερα ανάλογα µε τα ευρήµατα 
που θα προκύπτουν κάθε φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των 
προνυµφών. 
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του 
προγράµµατος έως δύο ακόµη ψεκαστικούς κύκλους. 

� Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των 
προνυµφών των κουνουπιών ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. 
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� Λόγω εκτάκτων αναγκών που αφορούν την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας (π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα 
κουνούπια στην περιοχή). 

Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου 
και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλες τις περιοχές. 

 
3.ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το έργο θα εκτελεστεί στους ∆ήµους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου 
Πηλίου, Σκιάθου (συµπεριλαµβανοµένης και της νησίδας Τσουγκριάς), 
Σκοπέλου, Αλοννήσου, Αλµυρού και Ρήγα Φεραίου. 
Οι δράσεις καταπολέµησης θα καλύπτουν και τις εγκαταστάσεις Ανοικτής 
∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλµ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς.∆. Βόλου. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία µε 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν γνώση και 
εµπειρία των συνθηκών που επικρατούν στις ∆ηµοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε κουνούπια.  
 
4.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα την υλοποίηση 
των δράσεων µε την ανάθεση του έργου σε αυτόν, αµέσως µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου. 
- Κατά την εκτέλεση των ψεκασµών θα λαµβάνονται τα προβλεπόµενα µέτρα 
προστασίας των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων και 
παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα 
χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα.  
- Ο Ανάδοχος κάθε φορά πριν τη διενέργεια ψεκασµού, θα φροντίζει για την 
έγκαιρη και µε κατάλληλο τρόπο ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Αρχών, οι οποίες 
υποχρεούνται για την περαιτέρω πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά µε τις 
επικείµενες εφαρµογές (ηµεροµηνία, περιοχή και τρόπος διενέργειας 
προνυµφοκτονίας), προκειµένου να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 
προστασίας ανθρώπων και ζωϊκού κεφαλαίου. 
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ασφάλεια των εργαζοµένων, κατοίκων, 
επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος.  
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά τη διάρκεια ή 
εξαιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών, στο προσωπικό, σε τρίτα πρόσωπα, 
στα µέσα ψεκασµού, στο περιβάλλον (καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υδατικοί 
πόροι κλπ). Προς αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών ο ανάδοχος υποχρεούται 
στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού µέτρου.  
- Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψουν 
εντοµολογικά, επιδηµιολογικά ή άλλα στοιχεία τα οποία θα επιβάλουν την 
αναθεώρηση και αναπροσαρµογή των δράσεων, ή απαίτηση για ενίσχυση 
των συνεργείων µε ψεκαστικά µέσα ή προσωπικό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
δύναται να ανταποκριθεί.  
- Το σύνολο των δράσεων του προγράµµατος δύναται να πραγµατοποιείται 
και κατά τις ηµέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για 
την διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος. - Υποχρεούται να γνωστοποιεί 
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εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, που επιβάλλονται από 
καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο συµβάλλει 
µε οµάδες εµπειρογνωµόνων στην επίλυση ειδικών προβληµάτων και 
συνδράµει στο έργο καταπολέµησης κουνουπιών. 
- Ο Ανάδοχος οφείλει µε την έναρξη της σύµβασης να καταθέσει κατάλογο 
που θα περιλαµβάνει τα ονόµατα και τηλέφωνα του προσωπικού 
(επιστηµονικό – τεχνικό) που θα απασχολήσει στο πλαίσιο του 
προγράµµατος. Επίσης θα καταθέσει κατάλογο µε όλα τα στοιχεία των 
οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα. 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ψηφιακή - ηλεκτρονική εφαρµογή η οποία θα 
υποστηρίζει την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδοµένων δειγµατοληψιών και 
ψεκασµών στο πεδίο και την παρακολούθηση αυτών των δράσεων µέσω 
εφαρµογής διαδικτύου (web application) σε πραγµατικό χρόνο (real time) µε 
στόχο την καλύτερη επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου καταπολέµησης 
κουνουπιών. Στη βάση        δεδοµένων θα έχει άµεση πρόσβαση η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Αναθέτουσα Αρχή). 

Η βάση δεδοµένων της εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 
εν δυνάµει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό και 
αστικό σύστηµα που ελέγχονται στο πλαίσιο του έργου. 

Τα δεδοµένα που θα πρέπει να καταχωρούνται από τα συνεργεία 
δειγµατοληψιών και ψεκασµών καθηµερινά στην εφαρµογή και να 
αποστέλλονται άµεσα για κάθε µία εστία αναπαραγωγής ξεχωριστά είναι τα 
εξής: 

1. Ηµεροµηνία επίσκεψης συνεργείου 

2. ∆ήµος και Οικισµός 

3. Κωδικός σταθµού ελέγχου 

4. Παρουσία προνυµφών, γένος και πυκνότητα πληθυσµού 

5. Έκταση της εστίας αναπαραγωγής κουνουπιών και έκταση της 
ψεκασθείσας επιφάνειας 

6. Είδος εντοµοκτόνου σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε, δοσολογία, 
ποσότητα ψεκαστικού διαλύµατος 

 
5.ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
- Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εβδοµαδιαίο αναλυτικό Πλάνο δράσεων, στο 
οποίο θα αναγράφονται στοιχεία όπως, προγραµµατισµός δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ακµαίων εντόµων, προγραµµατισµός ψεκασµών, µε σαφή 
αναφορά της ηµεροµηνίας και του είδους της εφαρµογής, των περιοχών 
υλοποίησης, του επιλεχθέντος σκευάσµατος της έγκρισης κυκλοφορίας του 
και στοιχεία που αφορούν τα συνεργεία καταπολέµησης, το ονοµατεπώνυµο 
και τηλέφωνο του υπευθύνου του κάθε συνεργείου. Οι οριζόµενες προς 
ψεκασµό επιφάνειες θα πρέπει να περιλαµβάνουν αναφορά της περιοχής, της 
οδού ή κάθε άλλης δυνατής πληροφορίας που θα συγκεκριµενοποιεί 
επακριβώς τις θέσεις τους. Το πλάνο θα κατατίθεται από την 
προηγούµενη Πέµπτη το αργότερο µέχρι τις 13:00 και θα κοινοποιείται 
στην ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα 
Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων, στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στους ∆ήµους που θα γίνουν οι εργασίες 
και στον Πρόεδρο του Λιµενικού Ταµείου (όταν πρόκειται για περιοχή 
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ευθύνης του) ώστε να είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος του έργου. Η 
ενηµέρωση θα γίνεται µε  FAX και ηλεκτρονικά (µε e-mail). 
- Καθηµερινά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα αποτελέσµατα των 
δειγµατοληψιών σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ψηφιακής εφαρµογής στην 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας τµήµα Υγειονοµικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
 
- Κάθε µήνα θα αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας, Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων σε δύο αντίγραφα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
µορφή, Έκθεση Προόδου Εργασιών, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά το 
σύνολο των δράσεων στις οποίες έχει προβεί ο Ανάδοχος και απαραιτήτως 
θα περιλαµβάνει ανά ∆ήµο – περιοχή, τις ψεκαστικές εφαρµογές, την έκταση, 
τον αριθµό δειγµατοληπτικών σταθµών προνυµφών, τον αριθµό παγίδων 
ακµαίων εντόµων, τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα, την έγκριση 
κυκλοφορίας και τα δελτία ασφαλείας αυτών. 
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την ολοκλήρωση του συνολικού έργου που θα 
αναλάβει, να παραδώσει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών στην 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, Τµήµα Υγειονοµικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, 
Αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγµένων σε δύο αντίγραφα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή. 
Σε αυτή θα αναφέρονται µε λεπτοµέρειες οι δράσεις στον τοµέα 
αντιµετώπισης των κουνουπιών και θα περιλαµβάνονται, συνολική 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος καταπολέµησης 
κουνουπιών, τυχόν προβλήµατα ή δυσκολίες ανά ∆ήµο – Περιοχή κατά 
την υλοποίηση του έργου, προτάσεις για την αντιµετώπιση τους µε 
πλήρη αναφορά  στον τρόπο επίλυσης τους και προληπτικές ενέργειες 
για την πρώιµη αντιµετώπισή τους καθώς και για τον περιορισµό των 
εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών.. 
Επίσης η έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εντοµολογικά στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί, στοιχεία για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα 
χρησιµοποιούµενα βιοκτόνα, καθώς και τα αποτελέσµατα του 
δειγµατοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε για την ανίχνευση τυχόν 
υπολειµµάτων δραστικών ουσιών των βιοκτόνων σε  προιόντα ή ύδατα. 
- Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση παρουσίασης του έργου 
καταπολέµησης των κουνουπιών και των αποτελεσµάτων του συνολικού 
έργου σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
- Η παρακολούθηση του έργου θα είναι συνεχής και σε πραγµατικό χρόνο 
µέσω των συστηµάτων που οφείλει να  διαθέτει ο ανάδοχος και συγκεκριµένα: 

A. Σύστηµα παρακολούθησης κίνησης οχηµάτων µέσω GPS και 
B. Ηλεκτρονική εφαρµογή καταχώρησης εργασιών και ευρηµάτων, όπου 

θα καταχωρούνται τα δεδοµένα δειγµατοληψιών και ψεκασµών στο 
πεδίο και θα παρακολουθούνται οι δράσεις του έργου µέσω web 
application σε πραγµατικό χρόνο. 

Η αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής της Π.Ε Μαγνησίας & 
Σποράδων θα πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατά την 
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εκτέλεση των επιµέρους εργασιών όπως απορρέουν από το σύνολο των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση που κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθούν πληµµέλειες 
κατά την υλοποίηση των δράσεων ή και την τήρηση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί στα διορθωτικά µέτρα που 
θα του προτείνει η αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής, χωρίς 
καµία οικονοµική επιβάρυνση της Περιφέρειας. 
Αν η µη συµµόρφωση εξακολουθήσει, η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας, Τµήµα Υγειονοµικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής µέσω 
της ανωτέρω επιτροπής θα εισηγηθεί σχετικά προς την Οικονοµική Υπηρεσία 
για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες. 
Η επιτροπή µετά την ολοκλήρωση του έργου, οφείλει να συντάξει Πρακτικό 
οριστικής παραλαβής αυτού. 
 
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Στην Τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: 
7.1. Η άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών ή αναγγελία / 

γνωστοποίηση έναρξης ασκήσεως επαγγέλµατος καταπολέµησης 
εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

7.2. Για τα ιδιόκτητα φορτηγά οχήµατα απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας του και χρήσης για ψεκαστικές εφαρµογές. 

7.3. Για τυχόν µισθωµένα φορτηγά οχήµατα απαιτείται ιδιωτικό συµφωνητικό 
µίσθωσης διάρκειας από την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς έως την 
λήξη της σύµβασης του έργου, καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της 
άδειας κυκλοφορίας και χρήσης για ψεκαστικές εφαρµογές. 

7.4. Αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώµατος χρήσης του συστήµατος U.LV 
7.5. Αποδεικτικά κτήσης (15) παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων. 
7.6. Αποδεικτικά διάθεσης συστήµατος παρακολούθησης κίνησης οχηµάτων 

µέσω GPS. 
7.7. Αποδεικτικά διάθεσης ηλεκτρονικής εφαρµογής καταχώρησης εργασιών 

και ευρηµάτων σε πραγµατικό χρόνο. 
7.8. Υπεύθυνη δήλωση στελέχωσης της οµάδας έργου µε δύο επιστήµονες 

κατάλληλα εκπαιδευµένους  στο αντικείµενο. 
7.9. Πιστοποιητικό για:  

Α. Σύστηµα ∆ιαχείρισης ποιότητας κατά ISO στο πεδίο εφαρµογής 
καταπολέµησης εντόµων. 
Β. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

 
 
Η κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων για το σύνολο των ανωτέρω είναι 
απαραίτητη για την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ∆΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………… 

Κατάστηµα                ………………………… 

(∆/νση οδός – αριθµός  Τ.Κ.  FAX)                      Ηµεροµηνία έκδοσης …….. 

   ΕΥΡΩ  ……………………….. 

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία 

απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ. …………… ΕΥΡΩ …………. 

• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 

…........................................ υπέρ της εταιρείας 

………………………………….……………………………….... ∆/νση 

……………………………..………………. για τη συµµετοχή της στο 

διενεργούµενο διαγωνισµό της 

………………………………………………………………………. για την 

προµήθεια ……………………………………………… σύµφωνα µε την 

∆ιακήρυξή σας. 

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον 

ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ 

όλο τον χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η 

απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 

σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 

µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………………………………………… 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που 

έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 

το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.      

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) 

µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 

∆ιακήρυξη. 

 





  

 32

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας:  
Κατάστηµα:  
(∆/νση –οδός -αριθµός -Τ.Κ.-FAX):  
Ηµεροµηνία έκδοσης: Προς 
ΕΥΡΩ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 
 ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (Αντωνοπούλου & ∆ηµ. 

Γεωργιάδου), 38001 ΒΟΛΟΣ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ …………… ΕΥΡΩ 

……………. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι από το 

δικαίωµα της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι  του ποσού των ΕΥΡΩ   

……………….……………..   (και ολογράφως ) …………………………… στο 

οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωση µας, υπέρ του/της 

………………….………………….. ∆/νση …………………………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της µε αριθ. ……….………….. 

σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την παροχή της υπηρεσίας  

……………………………….. (αριθ. ∆ιακήρυξης ………..) προς κάλυψη 

αναγκών της …………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της 

συνολικής συµβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες  από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι τις 

…………………… (ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το 

διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 

δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο 

Οικονοµικών της Τράπεζας µας . 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Αριθµητικώς και ολογράφως) 

 
 

 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ 

Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

 

 Προσφερόµενη τιµή:               € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ-∆.Ο.Υ.-Ε∆ΡΑ ΚΛΠ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

∆/ΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

∆.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 
 
 





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΣΤ΄ 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βόλος    /    / 2018  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.:  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ           

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 
 

Στο Βόλο σήµερα … /..  / 201.. ηµέρα  ……….   οι υπογράφοντες, την 
παρούσα, αφενός οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας που εδρεύουν στο Βόλο, Ελ. Βενιζέλου - Αναλήψεως, 
Τ.Κ. 38001, µε Α.Φ.Μ. 997844846 & ∆.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας που εκπροσωπούνται 
νόµιµα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο, και 
αφετέρου η εταιρεία ………………………………………. µε την επωνυµία 
«…………………………….», που εδρεύει στην (περιοχή) ……………………, 
(οδός, αριθµός)……………..……….., Τ.Κ. …….…., τηλ. …………………, fax 
………………., µε Α.Φ.Μ. ………………. & ∆.Ο.Υ. …………….. και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. ………………………………., που θα 
καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και 
µε το από ……………. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), 
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων έχοντας υπόψη: 
1. Την αρίθµ.: 256/2018 (Πρακτικό 5ο/12-02-18) (Α∆Α: 6Φ3Ε7ΛΡ-37Υ) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, «Έγκριση 
εκτέλεσης προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων για το έτος 2018, διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
των όρων της σχετικής διακήρυξης, έγκριση διάθεσης πίστωσης και της 
αναγκαίας δαπάνης καθώς και την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού & 
επιτροπής παραλαβής / πιστοποίησης εργασιών». 
2. Το σχετ. «Πρωτογενές Αίτηµα» (Α∆ΑΜ: 18REQ002626244/05-02-2018) & 
«Εγκεκριµένο Αίτηµα» (Α∆ΑΜ: 18REQ002698546/21-02-2018). 
3. Την µε Α/Α: 553/15-02-18 (Α∆ΑΜ: 18REQ002698546/21-02-2018) (Α∆Α: 
ΨΥΝΠ7ΛΡ-19Ν)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.071.9899.01) 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, µε α/α 553 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υπηρεσίας µας µε ΑΑ Βεβ.: 560. 
4. Τους όρους της αρίθµ.: 1/2018 διακήρυξης και την προσφορά του 
αναδόχου. 
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5. Την αρίθµ. ………../……… (Πρακτικό ……………) (Α∆Α: ………………) 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά µε 
την έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος συµφερότερης προσφοράς για την 
Εκτέλεση Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων για το έτος 2018. 
αναθέτει στον δεύτερο την εφαρµογή του προγράµµατος καταπολέµησης 
κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2018. 
Το συνολικό ποσό εκτέλεσης του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 
……………….……. € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που 
προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Το έργο µε τίτλο «Καταπολέµηση κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες 
Μαγνησίας και Σποράδων για το έτος 2018», περιλαµβάνει την 
παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών των 
κουνουπιών και ακµαίων εντόµων,  την καταπολέµησή τους και τον έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας των διενεργουµένων εφαρµογών. Ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούµενων εργασιών, στους 
∆ήµους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου, Σκιάθου 
(συµπεριλαµβανοµένης και της νησίδας Τσουγκριάς), Σκοπέλου, Αλοννήσου, 
Αλµυρού και Ρήγα Φεραίου. 
Οι δράσεις καταπολέµησης θα καλύπτουν και τις εγκαταστάσεις Ανοικτής 
∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλµ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς ∆. Βόλου. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία µε 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν γνώση και εµπειρία 
των συνθηκών που επικρατούν στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε κουνούπια.  
 
Σκοπός του έργου είναι: 

� Η προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας µέσω του περιορισµού του κινδύνου 
εξάπλωσης ασθενειών για τις οποίες τα κουνούπια είναι διαβιβαστές 
(ελονοσία, ιός του ∆υτικού Νείλου κλπ). 

� Η µείωση της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια  στους  κατοίκους 
και επισκέπτες της περιοχής  και η  βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

� Η δηµιουργία συνθηκών οικονοµικής και τουριστικής ανάπτυξης των 
περιοχών που εφαρµόζεται το πρόγραµµα. 

Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου 
και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλες τις περιοχές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η 
διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από 
την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
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ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του 
ν. 4412/16. 
2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφαση της ιδίως σε συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών που η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ηµερήσια 
βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη µε 
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε 
περιπτώσεις πολύπλοκων συµβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την 
σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την 
παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί 
ως συντονιστής. 
3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης 
του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του 
αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 
που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές 
προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 
4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης, τηρείται από τον ανάδοχο 
ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου 
της σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και 
ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την 
εκτέλεση της σύµβασης . Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της 
σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 
των όρων της σύµβασης. Το ηµερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της 
υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη 
έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση 
ηµερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή 
του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια 
Επιτροπή παραλαβής και πιστοποίησης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 
που έχει συγκροτηθεί για αυτό τον σκοπό µε την αρίθµ.: 256/2018 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και θα συντάξει 
σχετικό Πρακτικό σύµφωνα µε το άρθρο 216 του ν. 4412/16. 
 
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων – υποχρεώσεων του 
αναδόχου, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του 
βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος κατά την εκτέλεση του έργου. 
ΓΕΝΙΚΑ 
Η εκτέλεση του έργου βασίζεται στην µέθοδο της προνυµφοκτονίας, δηλαδή 
στον εντοπισµό και καταγραφή των εν δυνάµει εστιών αναπαραγωγής, στον εν 
συνεχεία εντοπισµό των εστιών προνυµφών µέσω δειγµατοληψιών σε τακτικά 
διαστήµατα και στην εκτέλεση ψεκασµών µε ήπια προνυµφοκτόνα 
σκευάσµατα στις εστίες όπου ανευρίσκονται προνύµφες. 

• Εντοπισµός και χαρτογράφηση εστιών προνυµφών 
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 Με την έναρξη του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίσει και να 
αξιολογήσει τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στην περιοχή εφαρµογής 
του έργου. Οι εστίες,  θα αποτυπωθούν σε κατάλληλης κλίµακας χάρτες οι 
οποίες  θα παραδοθούν στην ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και θα συνοδεύονται από πίνακα µε 
συντεταγµένες εντοπισµού τους. Οι χάρτες αυτοί θα επικαιροποιούνται 
συνεχώς κατά την διάρκεια του έργου και θα συµπεριλαµβάνουν και νέες 
εστίες οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν ή να υποδειχθούν από τους ∆ήµους 
της Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων 

• Προσδιορισµός και αποτύπωση σταθµών ελέγχου. 
Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις εντοπισµένες εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών, θα καθορίσει κατάλληλες και επαρκείς θέσεις σταθµών ελέγχου 
προνυµφών (θέσεις δειγµατοληψίας) και ακµαίων εντόµων (παγίδων 
σύλληψης) στο σύνολο του πεδίου υλοποίησης του έργου. 
Οι θέσεις αυτές θα αποτυπωθούνε σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας µε σαφή 
αποτύπωση της γεωγραφικής τους θέσης και θα παραδοθούν στην ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σε 
διάστηµα είκοσι  (20) ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
Αν κατά την διάρκεια του προγράµµατος διαµορφωθούν – προκύψουν νέα 
εντοµολογικά δεδοµένα ο ανάδοχος προβαίνει σε επαναπροσδιορισµό των 
θέσεων ή τυχόν προσθήκη νέων δειγµατοληπτικών σταθµών και παγίδων στο 
πεδίο εφαρµογής. 

• Παρακολούθηση – καταγραφή εµφάνισης και αφθονίας προνυµφών 
Κουνουπιών. 

Με βάση τη χαρτογράφηση, και τον εντοπισµό υδάτινων συλλογών, ο 
ανάδοχος θα εκτελεί δειγµατοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου, 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η συχνότητα θα προσδιορίζεται µε βάση τα 
χαρακτηριστικά των εστιών (ανοικτές όπως π.χ. φυσικά υγροτοπικά 
συστήµατα – κλειστές όπως π.χ. βιολογικοί καθαρισµοί), την θέση τους και την 
παραγωγικότητα τους. Αποτέλεσµα των δειγµατοληψιών θα είναι η  
καταγραφή της εµφάνισης, της αφθονίας και του είδους των προνυµφών. Τα 
αποτελέσµατα αυτά θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε 
ψηφιακή / ηλεκτρονική εφαρµογή σε πραγµατικό χρόνο η οποία θα είναι 
προσβάσιµη από την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 

• Έλεγχος – παρακολούθηση όχλησης ακµαίων εντόµων 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί την διακύµανση του πληθυσµού των 
ακµαίων εντόµων ((χρήση παγίδων σύλληψης φωτός – διοξειδίου του 
άνθρακα ή µέθοδος human bait). και να ταυτοποιεί αυτά σε επίπεδο γένους µε 
ενδεδειγµένες µεθόδους,  
Τα αποτελέσµατα αυτά θα καταγράφονται και θα καταχωρούνται σε ψηφιακή / 
ηλεκτρονική εφαρµογή σε πραγµατικό χρόνο η οποία θα είναι προσβάσιµη 
από την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων. 

• .Εκτέλεση ψεκασµών από εδάφους 
Ο  Ανάδοχος  θα προβαίνει στην διενέργεια επίγειων ψεκασµών, στο σύνολο 
των εστιών στις οποίες εντοπίστηκαν προνύµφες κουνουπιών, άµεσα µετά τον 
εντοπισµό τους ή εντός των δύο επόµενων ηµερών. 
Οι ψεκαστικές εργασίες θα πραγµατοποιούνται από επαρκή και κατάλληλα 
εξοπλισµένα συνεργεία. Ο αριθµός των κύκλων ψεκαστικών εφαρµογών, θα 
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είναι δεκαοκτώ στους ∆ήµους υψηλής έντασης (Βόλου, Ρ. Φεραίου και 
Σκιάθου). Στους υπόλοιπους ∆ήµους (Αλµυρού, Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – 
Μουρεσίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) οι ψεκασµοί από εδάφους θα γίνονται 
µε συχνότητα 15 – 30 ηµέρες. Τα χρονικά διαστήµατα θα καθορίζονται 
µικρότερα ή µεγαλύτερα ανάλογα µε τα ευρήµατα που θα προκύπτουν κάθε 
φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των προνυµφών. 
Τα δεδοµένα που αφορούν τις ψεκαστικές παρεµβάσεις (σταθµός ελέγχου, 
είδος σκευάσµατος, ποσότητα σκευάσµατος, έκταση ψεκασθείσας επιφάνειας 
κ.α.) θα πρέπει να καταχωρούνται  στην ψηφιακή εφαρµογή προκειµένου να 
είναι προσβάσιµα σε πραγµατικό χρόνο από την Αναθέτουσα Αρχή  
Σε περιπτώσεις εκδήλωσης προβληµάτων και µετά από σχετικές αναφορές 
τοπικών αρχών ή κατοίκων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διερευνά και 
να πραγµατοποιεί έκτακτες εφαρµογές – δειγµατοληψίες και ψεκασµούς 

• Έλεγχος αποτελεσµατικότητας ψεκασµών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιεί, συχνούς δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους  αποτελεσµατικότητας  µετά από ψεκαστικές εφαρµογές, µέσω 
δειγµατοληψιών προνυµφών. 
Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών 
αποτελεσµατικότητας δεν είναι ικανοποιητικά, ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται 
άµεσα από τον Ανάδοχο. 

• Αντιµετώπιση ζητηµάτων ∆ηµόσιας Υγείας 
Το ενδεχόµενο εκδήλωσης κρουσµάτων νοσηµάτων, που µεταδίδονται από 
κουνούπια δηµιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων µέτρων διασφάλισης της 
∆ηµόσιας Υγείας. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να  προτείνει µέτρα 
για την  πρόληψη και αντιµετώπιση κινδύνων για την ∆ηµόσια Υγεία και να 
συνδράµει στην παροχή επιστηµονικών δεδοµένων ή και βιολογικού υλικού 
(π.χ. αιµοληψίες σε ζώα ή πτηνά για εντοπισµό του ιού του ∆υτικού Νείλου) 
για την λήψη των όποιων αποφάσεων, την αξιολόγηση του κινδύνου, σε 
συνεργασία µε τους φορείς εφαρµογής του προγράµµατος επιτήρησης του 
Πυρετού του ∆υτικού Νείλου στα ιπποειδή και πτηνά σύµφωνα µε την υπ’ 
αρίθµ. Πρωτ.: 4758/150943/5.12.2013 Απόφασης Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει ψεκαστικές 
εφαρµογές ακµαιοκτονίας µε εκνέφωση (ULV) κατόπιν χορήγησης σχετικής 
άδειας από το Υπουργείο Υγείας καθώς επίσης και εφαρµογές 
υπολειµµατικών ψεκασµών εσωτερικών χώρων µετά από Απόφαση του 
Υπουργείου Υγείας µαζικά και σε έκτακτες συνθήκες. 

• ∆ιάθεση σκευασµάτων για χρήση στους ψεκασµούς 
- Τα απαιτούµενα για την εκτέλεση του ψεκασµού σκευάσµατα θα είναι 
κατάλληλα και εγκεκριµένα από τις Αρµόδιες Αρχές όπως ορίζονται στο µε 
αριθµ. πρωτ.: 2272/31397/28.02.2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα βιοκτόνα σκευάσµατα για 
την  αντιµετώπιση  των κουνουπιών» ή οποιοδήποτε νεότερο ισχύει κατά 
τη διάρκεια   υλοποίησης του έργου. 
- Εκτός από τα βιοκτόνα σκευάσµατα δύναται να χρησιµοποιηθούν και  
προνυµφοκτόνα σκευάσµατα χωρίς βιολογική ή χηµική δράση, τα οποία  
καταπολεµούν τις προνύµφες των κουνουπιών µε µηχανικό τρόπο, όπως  
προβλέπεται στην αρίθµ.: Υ1/Γ.Π.οικ. 33743/10-04-2013 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου  Υγείας. 
- Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δαπάνη θα προµηθεύεται τα 
απαιτούµενα για  τις εφαρµογές σκευάσµατα, εξασφαλίζοντας την επάρκεια και 





  

 39

διαθεσιµότητα αυτών,  καθώς και την αναγκαία ποσότητα κατάλληλου νερού 
που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος. 
- Η χρήση κάθε εγκεκριµένου σκευάσµατος πρέπει να γίνεται ακολουθώντας 
πιστά  την ετικέτα του, την έγκριση κυκλοφορίας και το έντυπο µε τις οδηγίες 
ασφαλούς και ορθής χρήσης του, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποτελεσµατικότητά του, και η ασφάλεια για τον χρήστη, τη ∆ηµόσια Υγεία και 
το Περιβάλλον. 
- Κατά την επιλογή σκευάσµατος ο Ανάδοχος θα λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις  
ιδιαιτερότητες της κάθε εστίας και τη χρήση για την οποία προορίζεται το νερό 
όπου  γίνεται ψεκασµός, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να 
προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος ή και τοξικότητα στους διάφορους 
οργανισµούς Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό 
χρησιµοποιείται για το πότισµα των ζώων και την άρδευση των καλλιεργειών, 
καθώς και στις περιπτώσεις που ζουν σε αυτό υδρόβιοι οργανισµοί. 
Σε περίπτωση εφαρµογής των βιοκτόνων σε ορυζώνες, άλλες καλλιέργειες ή 
ύδατα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για άρδευση ή πότισµα ζώων θα 
πρέπει να διενεργείται σε επίσηµα ή  διαπιστευµένα εργαστήρια – 
δειγµατοληπτικός έλεγχος για την ανίχνευση τυχόν υπολλειµάτων δραστικών 
ουσιών των βιοκτόνων που έχουν χρησιµοποηθεί. 
- Σε οικολογικά προστατευόµενες περιοχές (π.χ. Natura) ενδείκνυται 
µόνο η χρήση  των σκευασµάτων B.t.i. (Bacillus thurigiensis subsp. 
israelensis) των οποίων η δράση είναι εκλεκτική. 
- ∆εν ενδείκνυται η χρήση οποιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος για την  
καταπολέµηση των κουνουπιών σε ιχθυοτρόφα ύδατα, δεδοµένου ότι όλα είναι  
περισσότερα ή λιγότερο τοξικά για τους υδρόβιους οργανισµούς. 
- H διαχείριση των προς χρησιµοποίηση σκευασµάτων καθώς και των κενών  
συσκευασιών των χρησιµοποιηµένων σκευασµάτων, θα γίνεται σύµφωνα µε 
τις  απαιτήσεις της ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρµάκων και 
την  ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε να προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία και το 
περιβάλλον, µε ευθύνη του Αναδόχου. 
- O Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα γίνει κατά την διάρκεια ή εξ 
αιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών που διενεργεί, καθώς και για την ασφάλεια 
εργαζοµένων, κατοίκων, επισκεπτών και  προστασία του περιβάλλοντος. 

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
.Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει καθ όλη την διάρκεια του έργου δύο 
υπεύθυνους επιστήµονες ΠΕ ή ΤΕ κατάλληλα εκπαιδευµένους για τον  
συντονισµό και την εποπτεία του έργου σε όλα τα στάδια εκπόνησης αυτού, µε 
γνώσεις  εκτέλεσης των εργασιών δειγµατοληψίας και τοποθέτησης των 
παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων, ταυτοποίησης προνυµφών και 
εντόµων, παρασκευής του ψεκαστικού διαλύµατος (ώστε να τηρούνται όλοι οι 
κανόνες ασφαλείας και οι οδηγίες παρασκευής και χρήσης του σκευάσµατος) 
και για την επιτήρηση της ορθής εφαρµογής του σκευάσµατος, καθώς επίσης 
και τεχνικό προσωπικό (δειγµατολήπτες/ ψεκαστές) µε γνώσεις ορθής 
εφαρµογής εντοµοκτόνων σκευασµάτων ικανό για να καλύψει επαρκώς και 
αποτελεσµατικά το σύνολο των αναγκών του έργου 
Ο Ανάδοχος για το προσωπικό που θα απασχολεί θα πρέπει να διαθέτει 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  
Επίσης για την ασφάλεια του απασχολούµενου προσωπικού  στο πρόγραµµα 
ευθύνεται ο Ανάδοχος ο οποίος σε όλη την διάρκεια του έργου, θα τους 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα Μέσα Ατοµικής Προστασίας, όπως προβλέπονται 
στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του εκάστοτε χρησιµοποιούµενου 
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σκευάσµατος (γάντια, γυαλιά, στολή, µπότες κ.λ.π.) και θα τους επιβάλει την 
χρήση αυτών 

• ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα και επαρκή µέσα για την 
επιτυχή εκτέλεση του υπό ανάληψη έργου. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισµό είναι: 

� ∆υο φορτηγά ανοικτά οχήµατα  µε δυνατότητα κίνησης σε δύσβατες 
περιοχές.  
Το όχηµα θα διαθέτει: παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού (επί του 
οποίου θα αναγράφεται  ευκρινώς η χωρητικότητα του σε λίτρα), 
ψεκαστική αντλία κατάλληλης πίεσης η οποία θα καταλήγει σε 
ακροφύσια µέσω των οποίων θα πραγµατοποιείται η ρύθµιση του 
µεγέθους των σταγονιδίων, ανάλογα µε τις συνθήκες που απαιτεί ο 
ψεκασµός, ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιόµορφη διασπορά του 
ψεκαστικού διαλύµατος, υπερνικώντας τυχόν υπάρχουσα βλάστηση. 

� Τέσσερεις ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 
λίτρων, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από 
το µηχανοκίνητο ψεκαστικό συνεργείο. 

� ∆ύο εφεδρικούς ψεκαστήρες, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 λίτρων  
ώστε σε περίπτωση προβλήµατος, να µην υπάρχουν καθυστερήσεις σε 
εφαρµογές. 

� Επαρκή αριθµό κατάλληλων παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Επειδή όλες σχεδόν οι παγίδες  
λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και είναι  δύσκολο να βρεθεί µόνιµη 
παροχή ρεύµατος  σε υπαίθριους χώρους είναι αναγκαία η εξασφάλιση 
- χρήση  µπαταριών. 

� Προνυµφοσυλλέκτες µε τηλεσκοπικό βραχίονα ή εργαλεία συλλογής 
τύπου απόχης  µε λεπτό πλέγµα. 

� Σύστηµα U.L.V. ελεγχόµενων σταγονιδίων υπέρµικρου όγκου  
� ∆ύο συσκευές G.P.S µε δυνατότητα καταγραφής της πορείας των 

ψεκαστικών οχηµάτων. και παρακολούθησης κίνησης σε πραγµατικό 
χρόνο από την αρµόδια επιτροπή παρακουλούθησης 

� Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προτείνει και να περιγράψει 
µε λεπτοµερή αναφορά, λύσεις για περιπτώσεις που θα απαιτηθεί 
ψεκαστική παρέµβαση µεγάλης έκτασης, σε φυσικό υγροτοπικό 
σύστηµα περιορισµένης πρόσβασης, όπως τα έλη Σούρπης και 
Λειχούρας. (τρόπος, µέσα  εφαρµογής κλ.π). 

Σε περιπτώσεις βλαβών του κυρίως δηλωθέντος υλικοτεχνικού εξοπλισµού, 
µη επισκευαζόµενων άµεσα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τον 
αντικαταστήσει το αργότερο εντός 24 ωρών από την προγραµµατισθείσα  
σύµφωνα µε το πλάνο δράσεων 
•  Ότι άλλο απαιτηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του έργου.  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ότι επιπλέον απαιτηθεί για την 
καλή εκτέλεση του έργου. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόµενες 
επιπλέον ενέργειες που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα. 
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τον ψεκασµό σε έκταση 
όπου εφαρµόστηκε πληµµελώς ή κατά αίτηµα του ∆ήµου διαπιστώνεται 
πρόβληµα. 
Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραµµή τηλεφωνικής επικοινωνίας  
µε τους κατοίκους της περιοχής υλοποίησης του έργου, προκειµένου να 
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καταγράφονται προβλήµατα και να δίδονται πληροφορίες σχετικά µε την 
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται να επισκέπτεται περιοχές που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κουνουπιών άµεσα, µετά από σχετικές µαρτυρίες 
και να προβαίνει στις ενδεδειγµένες ενέργειες καταστολής. Τόσο οι 
τηλεφωνικές επικοινωνίες, όσο και οι ακόλουθες δράσεις θα καταγράφονται 
στις περιοδικές εκθέσεις που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας. 
 
2.ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ολοκληρώσει 18 ψεκαστικούς κύκλους / σε όλες τις εντοπισµένες εστίες 
ανάπτυξης κουνουπιών / δεκαήµερο εφαρµογών (δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ψεκαστικών παρεµβάσεων στους ∆ήµους υψηλής έντασης 
(Βόλου, Ρ. Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους ∆ήµους (Αλµυρού, 
Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) οι ψεκασµοί 
από εδάφους θα γίνονται µε συχνότητα 15 – 30 ηµέρες. Τα χρονικά 
διαστήµατα θα καθορίζονται µικρότερα ή µεγαλύτερα ανάλογα µε τα ευρήµατα 
που θα προκύπτουν κάθε φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των 
προνυµφών. 
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του 
προγράµµατος έως δύο ακόµη ψεκαστικούς κύκλους. 

� Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των 
προνυµφών των κουνουπιών ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. 

� Λόγω εκτάκτων αναγκών που αφορούν την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας (π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα 
κουνούπια στην περιοχή). 

Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου 
και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλες τις περιοχές. 

 
3.ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το έργο θα εκτελεστεί στους ∆ήµους Βόλου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου 
Πηλίου, Σκιάθου (συµπεριλαµβανοµένης και της νησίδας Τσουγκριάς), 
Σκοπέλου, Αλοννήσου, Αλµυρού και Ρήγα Φεραίου. 
Οι δράσεις καταπολέµησης θα καλύπτουν και τις εγκαταστάσεις Ανοικτής 
∆οµής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση 
Μόζας»¨στο 3ο χλµ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς.∆. 
Βόλου. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί σε στενή συνεργασία µε 
τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν γνώση και εµπειρία 
των συνθηκών που επικρατούν στις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες που 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε κουνούπια.  
 
4.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άµεσα την υλοποίηση 
των δράσεων µε την ανάθεση του έργου σε αυτόν, αµέσως µετά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις υποδείξεις της 
Αναθέτουσας Αρχής µε στόχο την βέλτιστη εφαρµογή του έργου. 
- Κατά την εκτέλεση των ψεκασµών θα λαµβάνονται τα προβλεπόµενα µέτρα 
προστασίας των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων και 
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παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα 
χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα.  
- Ο Ανάδοχος κάθε φορά πριν τη διενέργεια ψεκασµού, θα φροντίζει για την 
έγκαιρη και µε κατάλληλο τρόπο ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Αρχών, οι οποίες 
υποχρεούνται για την περαιτέρω πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά µε τις 
επικείµενες εφαρµογές (ηµεροµηνία, περιοχή και τρόπος διενέργειας 
προνυµφοκτονίας), προκειµένου να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα 
προστασίας ανθρώπων και ζωϊκού κεφαλαίου. 
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ασφάλεια των εργαζοµένων, κατοίκων, 
επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος.  
- Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά τη διάρκεια ή 
εξαιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών, στο προσωπικό, σε τρίτα πρόσωπα, στα 
µέσα ψεκασµού, στο περιβάλλον (καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υδατικοί 
πόροι κλπ). Προς αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών ο ανάδοχος υποχρεούται 
στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού µέτρου.  
- Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψουν 
εντοµολογικά, επιδηµιολογικά ή άλλα στοιχεία τα οποία θα επιβάλουν την 
αναθεώρηση και αναπροσαρµογή των δράσεων, ή απαίτηση για ενίσχυση των 
συνεργείων µε ψεκαστικά µέσα ή προσωπικό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
δύναται να ανταποκριθεί.  
- Το σύνολο των δράσεων του προγράµµατος δύναται να πραγµατοποιείται 
και κατά τις ηµέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, εφόσον κριθεί αναγκαίο για 
την διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσµατος. - Υποχρεούται να γνωστοποιεί 
εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, που επιβάλλονται από 
καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο συµβάλλει 
µε οµάδες εµπειρογνωµόνων στην επίλυση ειδικών προβληµάτων και 
συνδράµει στο έργο καταπολέµησης κουνουπιών. 
- Ο Ανάδοχος οφείλει µε την έναρξη της σύµβασης να καταθέσει κατάλογο που 
θα περιλαµβάνει τα ονόµατα και τηλέφωνα του προσωπικού (επιστηµονικό – 
τεχνικό) που θα απασχολήσει στο πλαίσιο του προγράµµατος. Επίσης θα 
καταθέσει κατάλογο µε όλα τα στοιχεία των οχηµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα. 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει ψηφιακή - ηλεκτρονική εφαρµογή η οποία θα 
υποστηρίζει την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδοµένων δειγµατοληψιών και 
ψεκασµών στο πεδίο και την παρακολούθηση αυτών των δράσεων µέσω 
εφαρµογής διαδικτύου (web application) σε πραγµατικό χρόνο (real time) µε 
στόχο την καλύτερη επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου καταπολέµησης 
κουνουπιών. Στη βάση        δεδοµένων θα έχει άµεση πρόσβαση η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (Αναθέτουσα Αρχή). 

Η βάση δεδοµένων της εφαρµογής θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις 
εν δυνάµει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό και 
αστικό σύστηµα που ελέγχονται στο πλαίσιο του έργου. 

Τα δεδοµένα που θα πρέπει να καταχωρούνται από τα συνεργεία 
δειγµατοληψιών και ψεκασµών καθηµερινά στην εφαρµογή και να 
αποστέλλονται άµεσα για κάθε µία εστία αναπαραγωγής ξεχωριστά είναι τα 
εξής: 

1. Ηµεροµηνία επίσκεψης συνεργείου 

2. ∆ήµος και Οικισµός 

3. Κωδικός σταθµού ελέγχου 

4. Παρουσία προνυµφών, γένος και πυκνότητα πληθυσµού 
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5. Έκταση της εστίας αναπαραγωγής κουνουπιών και έκταση της 
ψεκασθείσας επιφάνειας 

6. Είδος εντοµοκτόνου σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε, δοσολογία, 
ποσότητα ψεκαστικού διαλύµατος 

 
5.ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
- Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εβδοµαδιαίο αναλυτικό Πλάνο δράσεων, στο 
οποίο θα αναγράφονται στοιχεία όπως, προγραµµατισµός δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ακµαίων εντόµων, προγραµµατισµός ψεκασµών, µε σαφή 
αναφορά της ηµεροµηνίας και του είδους της εφαρµογής, των περιοχών 
υλοποίησης, του επιλεχθέντος σκευάσµατος της έγκρισης κυκλοφορίας του και 
στοιχεία που αφορούν τα συνεργεία καταπολέµησης, το ονοµατεπώνυµο και 
τηλέφωνο του υπευθύνου του κάθε συνεργείου. Οι οριζόµενες προς ψεκασµό 
επιφάνειες θα πρέπει να περιλαµβάνουν αναφορά της περιοχής, της οδού ή 
κάθε άλλης δυνατής πληροφορίας που θα συγκεκριµενοποιεί επακριβώς τις 
θέσεις τους. Το πλάνο θα κατατίθεται από την προηγούµενη Πέµπτη το 
αργότερο µέχρι τις 13:00 και θα κοινοποιείται στην ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου και 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, 
στους ∆ήµους που θα γίνουν οι εργασίες και στον Πρόεδρο του 
Λιµενικού Ταµείου (όταν πρόκειται για περιοχή ευθύνης του) ώστε να 
είναι δυνατός ο συνεχής έλεγχος του έργου. Η ενηµέρωση θα γίνεται µε  
FAX και ηλεκτρονικά (µε e-mail). 
- Καθηµερινά ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα αποτελέσµατα των 
δειγµατοληψιών σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της ψηφιακής εφαρµογής στην 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας τµήµα Υγειονοµικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
 
- Κάθε µήνα θα αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας, Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων σε δύο αντίγραφα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
µορφή, Έκθεση Προόδου Εργασιών, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά το 
σύνολο των δράσεων στις οποίες έχει προβεί ο Ανάδοχος και απαραιτήτως θα 
περιλαµβάνει ανά ∆ήµο – περιοχή, τις ψεκαστικές εφαρµογές, την έκταση, τον 
αριθµό δειγµατοληπτικών σταθµών προνυµφών, τον αριθµό παγίδων ακµαίων 
εντόµων, τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα, την έγκριση κυκλοφορίας και τα 
δελτία ασφαλείας αυτών. 
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την ολοκλήρωση του συνολικού έργου που θα 
αναλάβει, να παραδώσει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών στην 
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας, Τµήµα Υγειονοµικού 
Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, 
Αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγµένων σε δύο αντίγραφα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή. 
Σε αυτή θα αναφέρονται µε λεπτοµέρειες οι δράσεις στον τοµέα 
αντιµετώπισης των κουνουπιών και θα περιλαµβάνονται, συνολική 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος καταπολέµησης 
κουνουπιών, τυχόν προβλήµατα ή δυσκολίες ανά ∆ήµο – Περιοχή κατά 
την υλοποίηση του έργου, προτάσεις για την αντιµετώπιση τους µε 
πλήρη αναφορά  στον τρόπο επίλυσης τους και προληπτικές ενέργειες 
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για την πρώιµη αντιµετώπισή τους καθώς και για τον περιορισµό των 
εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών.. 
Επίσης η έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εντοµολογικά στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί, στοιχεία για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα 
χρησιµοποιούµενα βιοκτόνα, καθώς και τα αποτελέσµατα του 
δειγµατοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε για την ανίχνευση τυχόν 
υπολειµµάτων δραστικών ουσιών των βιοκτόνων σε  προιόντα ή ύδατα. 
- Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση παρουσίασης του έργου 
καταπολέµησης των κουνουπιών και των αποτελεσµάτων του συνολικού 
έργου σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
- Η παρακολούθηση του έργου θα είναι συνεχής και σε πραγµατικό χρόνο 
µέσω των συστηµάτων που οφείλει να  διαθέτει ο ανάδοχος και συγκεκριµένα: 

C. Σύστηµα παρακολούθησης κίνησης οχηµάτων µέσω GPS και 
D. Ηλεκτρονική εφαρµογή καταχώρησης εργασιών και ευρηµάτων, όπου 

θα καταχωρούνται τα δεδοµένα δειγµατοληψιών και ψεκασµών στο 
πεδίο και θα παρακολουθούνται οι δράσεις του έργου µέσω web 
application σε πραγµατικό χρόνο. 

Η αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής της Π.Ε Μαγνησίας & 
Σποράδων θα πραγµατοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατά την 
εκτέλεση των επιµέρους εργασιών όπως απορρέουν από το σύνολο των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Σε περίπτωση που κατά τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθούν πληµµέλειες 
κατά την υλοποίηση των δράσεων ή και την τήρηση των υποχρεώσεων του 
Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί στα διορθωτικά µέτρα που θα 
του προτείνει η αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής, χωρίς 
καµία οικονοµική επιβάρυνση της Περιφέρειας. 
Αν η µη συµµόρφωση εξακολουθήσει, η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας, Τµήµα Υγειονοµικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής µέσω 
της ανωτέρω επιτροπής θα εισηγηθεί σχετικά προς την Οικονοµική Υπηρεσία 
για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες. 
Η επιτροπή µετά την ολοκλήρωση του έργου, οφείλει να συντάξει Πρακτικό 
οριστικής παραλαβής αυτού. 
 
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Στην Τεχνική έκθεση θα περιλαµβάνονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: 
7.1. Η άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών ή 

αναγγελία/γνωστοποίηση έναρξης ασκήσεως επαγγέλµατος 
καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

7.2. Για τα ιδιόκτητα φορτηγά οχήµατα απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας 
κυκλοφορίας του και χρήσης για ψεκαστικές εφαρµογές. 

7.3. Για τυχόν µισθωµένα φορτηγά οχήµατα απαιτείται ιδιωτικό συµφωνητικό 
µίσθωσης διάρκειας από την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφοράς έως την 
λήξη της σύµβασης του έργου, καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της 
άδειας κυκλοφορίας και χρήσης για ψεκαστικές εφαρµογές. 

7.4. Αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώµατος χρήσης του συστήµατος U.LV 
7.5. Αποδεικτικά κτήσης (15) παγίδων σύλληψης ακµαίων εντόµων. 
7.6. Αποδεικτικά διάθεσης συστήµατος παρακολούθησης κίνησης οχηµάτων 

µέσω GPS. 
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7.7. Αποδεικτικά διάθεσης ηλεκτρονικής εφαρµογής καταχώρησης εργασιών 
και ευρηµάτων σε πραγµατικό χρόνο. 

7.8. Υπεύθυνη δήλωση στελέχωσης της οµάδας έργου µε δύο επιστήµονες 
κατάλληλα εκπαιδευµένους  στο αντικείµενο. 

7.9. Πιστοποιητικό για:  
Α. Σύστηµα ∆ιαχείρισης ποιότητας κατά ISO στο πεδίο εφαρµογής 
καταπολέµησης εντόµων. 
Β. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. Κατά το διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
ολοκληρώσει 18 ψεκαστικούς κύκλους / σε όλες τις εντοπισµένες εστίες 
ανάπτυξης κουνουπιών / δεκαήµερο εφαρµογών (δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ψεκαστικών παρεµβάσεων στους ∆ήµους υψηλής έντασης 
(Βόλου, Ρ. Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους ∆ήµους (Αλµυρού, 
Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Σκοπέλου και Αλοννήσου) οι ψεκασµοί 
από εδάφους θα γίνονται µε συχνότητα 15 – 30 ηµέρες. Τα χρονικά 
διαστήµατα θα καθορίζονται µικρότερα ή µεγαλύτερα ανάλογα µε τα ευρήµατα 
που θα προκύπτουν κάθε φορά από την παρακολούθηση του πληθυσµού των 
προνυµφών. 
Η αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του 
προγράµµατος έως δύο ακόµη ψεκαστικούς κύκλους. 

� Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των 
προνυµφών των κουνουπιών ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. 

� Λόγω εκτάκτων αναγκών που αφορούν την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας (π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα 
κουνούπια στην περιοχή). 

Οι ψεκασµοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου 
και θα επαναλαµβάνονται κυκλικά σε όλες τις περιοχές. 
 
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση 
της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης 
µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν 
προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από 
την επέλευση του συµβάντος ανωτέρας βίας. 

 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους 
σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ή για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των 
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υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα ∆ιακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών 
διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή του ανάδοχου θα γίνεται από την Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων, 
µετά από την υλοποίηση του έργου: «Εκτέλεση Προγράµµατος 
Καταπολέµησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 
2018», σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α), 
και του άρθρου 200 του ν. 4412/16 υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 
προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο 
δικαιολογητικών. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε την εξόφληση 100% της συµβατικής 
αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. 
Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος 
απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή 
του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 
4412/16. 
β) Τιµολόγιο του αναδόχου. 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 
«Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
Οι προβλεπόµενες κρατήσεις εκ του νόµου βαρύνουν τον ανάδοχο 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονοµικού 
έτους 2018, φορέα 071, Κ.Α.Ε. 9899.01.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγύηση Καλής 
Εκτέλεσης, που καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσό …………….. € της Τράπεζας 
………………… µε χρόνο ισχύος ………………………………..  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από το 
χρόνο λήξης της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης, η αρµόδια επιτροπή επιβάλλει 
τις προβλεπόµενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 
 
Αρµόδια δικαστήρια για την σύµβαση είναι αυτά του Βόλου. 
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συµβαλλόµενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 
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Από τα τρία πρωτότυπα το ένα παρέλαβε η συµβαλλόµενη εταιρεία και τα 
άλλα δυο η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας των Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων. 

 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 

    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                      Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
    
 
  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ                                       ……………………………… 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ζ΄ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥ∆) 

 [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5007] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 38001, ΒΟΛΟΣ] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ] 

- Τηλέφωνο: [2421352612, 2421352619] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [d.eleftheriadou@thessaly.gov.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 

σχετικού CPV): [ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (CPV: 

90922000-6 - Υπηρεσίες καταπολέµησης επιβλαβών εντόµων). 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [18REQ002626244, 18REQ002698546] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & 

ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 

µικρή ή µεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσηµο κατάλογο
iv

: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης 

από κοινού µε άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή 

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός 

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα 

για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi

 
(∆εν απαιτείται η συµπλήρωση του παρόντος τµήµατος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

 

 

∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας 

 

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης 

σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόµενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi

· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το 

οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 





  

 54

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 

ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 

λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 

σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρηµατικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  
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[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 

µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii, 

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 

αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 

πληµµέλεια
xxx

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 

προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 

παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

[] Ναι [] Όχι 
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επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005
xxxi

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 

µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός 

φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος 

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά 

µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 

κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου 

οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει 

τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

(∆εν απαιτείται η συµπλήρωση του παρόντος τµήµατος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 

έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxiii

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxiv

, ο οικονοµικός φορέας έχει 

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 

τους παραλήπτες δηµόσιους ή 

ιδιωτικούς
xxxv

: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες
xxxvi

, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 

λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 

διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 

µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

[……] 
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ακόλουθα:  

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 

από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 

εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη 

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για 

την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το 

σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα 

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

(∆εν απαιτείται η συµπλήρωση του παρόντος τµήµατος για τις ανάγκες της τρέχουσας 

διακήρυξης). 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 

σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxvii

, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxviii

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, 

ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] 

του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη 

δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
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κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxiv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει 

τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  




