
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βόλος 14 / 03 / 2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 1676       
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ           
Ταχ.  Δ/νση   : Διοικητήριο 
(Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) 
Ταχ. Κώδικας: 383 33 - Βόλος                                                        
Πληροφορίες : Κολημήτρα Χρ.                         
Τηλέφωνο     : 24213 52620                             
Fax                : 24213 52632  
E-mail: h.kolimitra@thessaly.gov.gr 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2019 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: «Εκτέλεση Προγράμματος Καταπολέμησης 
Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019». 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή 

 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/03/2019               ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή            ΩΡΑ: 10:00 
 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΟΛΟΣ - Γραφεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Μαγνησίας & Σποράδων, Διοικητήριο (Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) – 
Βόλος, τηλ. 2421352612. 

 
 

Υποβολή προσφορών έως: 29/03/2019, Ημέρα Παρασκευή, 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Την αρίθμ.: 15840/156612/04-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-
2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας” όπως ισχύει». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999» (ΦΕΚ 45/Α/1999) «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 
και Πολιτιστικά Θέματα», όπως ισχύει. 

5. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

6. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως ισχύει. 

7. 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».  

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

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

10. 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 Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων 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). 

12. Την με αριθμ.: 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

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

14. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] κλπ. 
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15. 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. 

16. Την αρίθμ.: 216/2018 (Απόσπασμα Πρακτικού 15ο/20-12-2018) (ΑΔΑ: 
Ψ6ΝΤ7ΛΡ-ΒΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 
«Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΑΠ και τροποποίηση 
προϋπολογισμών – πιστώσεων του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

17. Την αρίθμ.: 77/2019 (Πρακτικό 2ο/16-01-19) (ΑΔΑ: 6ΓΣΙ7ΛΡ-2ΣΙ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«Έγκριση εκτέλεσης προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις 
Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019, διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, των όρων της σχετικής διακήρυξης και έγκριση 
διάθεσης πίστωσης της αναγκαίας δαπάνης». 

18. Την αρίθμ.: 223/2019 (Πρακτικό 3ο/31-01-19) (ΑΔΑ: 69ΗΥ7ΛΡ-ΓΘΨ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού & επιτροπής παραλαβής / 
πιστοποίησης εργασιών για την εκτέλεση του προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το 
έτος 2019». 

19. Το σχετ. «Πρωτογενές Αίτημα» (ΑΔΑΜ: 19REQ004317998/10-01-2019) & 
«Εγκεκριμένο Αίτημα» (ΑΔΑΜ: 19REQ004391284/30-01-2019). 

20. Την με Α/Α: 456/21-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004391284/30-01-2019) 
(ΑΔΑ: Ω5Χ47ΛΡ-ΛΞΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 
02.071.9899.01) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με α/α 456 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ.: 462. 

21. Την με αρίθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.11059/08-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προγράμματα καταπολέμησης των 
κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του 
κοινού για το έτος 2019». 

22. Την αριθμ.: 493/2019 (Πρακτικό 8ο/06-03-19) (ΑΔΑ: 66ΨΘ7ΛΡ-ΧΗ2) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«Επανάληψη της διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού και την 
έγκριση των νέων όρων της διακήρυξης που αφορά την εκτέλεση προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019. 
(Η αρίθμ.: 77/2019 (Πρακτικό 2ο/16-01-19) (ΑΔΑ: 6ΓΣΙ7ΛΡ-2ΣΙ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας)». 

23. Το γεγονός ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων παρέχει, με 
ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, 
ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στο πλήρες κείμενό της και 
συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της, www.pthes.gov.gr. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου: «Εκτέλεση 
Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & 
Σποράδων για το έτος 2019» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή.  
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Kατά 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 Δήμους υψηλής έντασης (Βόλου, Ρ. 
Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους Δήμους (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: 

 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 Δημόσιας 
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 2019, φορέα 071, Κ.Α.Ε. 9899.01.  
 

1. Δικαίωμα 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 Δημόσιο. 
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
με τις παραπάνω κυρώσεις. 
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
 Θα αναρτηθεί στον Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων των ΠΕ Μαγνησίας και 
Σποράδων.  

 Θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Δημόσιας 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 / 
Διακηρύξεις». 

 Θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.  
 
Οι προσφορές των υποψηφίων θα κατατεθούν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
& Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Διοικητήριο 
(Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) – Βόλος, Γραμματεία – Πρωτόκολλο 
(γραφείο 3), έως και την 29/03/2019, ημέρα Παρασκευή 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/Διακηρύξεις» 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 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από 
υπαλλήλους των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, η οποία ορίστηκε με τη  
223/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(σχετ.: 18). 
 
 
                                                                   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση       
1. Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων. 
3. Δ/νση Διοικητικού 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 2019», 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 
Δήμους 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 
Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλμ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς Δ. 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 Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με κουνούπια.  
 
Σκοπός του έργου είναι: 

 Η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του περιορισμού του 
κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών για τις οποίες τα κουνούπια είναι 
διαβιβαστές (ελονοσία, ιός του Δυτικού 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.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 11059/08-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) του 
Υπουργείου Υγείας, «Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, 
σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το 
έτος 2019», ή οποιαδήποτε νεότερη ισχύει κατά την διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. 
 
Αναλυτικά η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 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 (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
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Διοικητήριο - Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου, Γραμματεία – 
Πρωτόκολλο, γραφείο 3) επί αποδείξει πρωτοκόλλου, σφραγισμένο 
φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4412/16, έως και 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, που 
ορίζεται η 29/03/2019, ημέρα Παρασκευή 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας, Διοικητήριο – Αντωνοπούλου & Δημ. 
Γεωργιάδου, γραφείο 1, στις 29/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00. 

4) Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 
που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού, 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 Διαγωνισμού, 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. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β’ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

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 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 - Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. 
Διεύθυνση: Διοικητήριο, Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου, ΤΚ 38001, 
Βόλος 
Τηλέφωνα: 2421352612, Fax: 2421352632 
 
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 
Ημερομηνία διαγωνισμού:  
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 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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Δεν 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 Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα κατάθεσης των προσφορών στο Διοικητήριο των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας) και συγκεκριμένα την 29/03/2019 ημέρα Παρασκευή 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 Διενέργειας/Αξιολόγησης όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διενέργειας/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 Διενέργειας/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. Διευκρινίσεις 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 Διεύθυνση Δημόσιας 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να 
υποβάλουν στην ελληνική γλώσσα ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την 
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 93 του 
Ν. 4412/2016 περιέχει: 
Α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 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, 
Δ) 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. 
(Δ) 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. 
Δικαιολογητικά 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 Διακήρυξη 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 
Δηλώσεις του ν. 1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού. 

 
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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Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόμενη κατά τα παραπάνω αξία. 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. 
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.. Δεν 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: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 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 Δημοσίου 
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 Δ/νσης 
Δημόσιας 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 2019», 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 
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αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα 
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 
Διακήρυξης. 
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. 
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
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 
2019», 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 2019, 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 
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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 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.: 223/2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και θα συντάξει 
σχετικό Πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ 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. 
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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 
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 ΑΝΑΔΟΧΟΥ 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: 
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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 
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 ΑΝΑΔΟΧΟΥ 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. 
Δεν 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: ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού αυτής, ήτοι του ποσού της οικονομικής προσφοράς 
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του αναδόχου και όχι πλέον του προϋπολογισθέντος ποσού των 70.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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 Δικαστηρίου 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: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ 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 Διακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών 
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διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

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  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» 

 
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 
Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων δίνοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, εκπονεί πρόγραμμα 
καταπολέμησης αυτών, με στόχο την περιστολή του παράγοντα όχλησης και 
την προφύλαξη από τον κίνδυνο των ασθενειών. 
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, στην εκτέλεση ψεκασμών με ήπια προνυμφοκτόνα 
σκευάσματα στις εστίες όπου ανευρίσκονται προνύμφες και στην τοποθέτηση 
παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης 
του έργου. 
 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των 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 Δήμους των 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 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 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. 
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. 
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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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 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. Kατά 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 Δήμους υψηλής έντασης 
(Βόλου, Ρ. Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους Δήμους (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, 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 Δημόσιας Υγείας 
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Το ενδεχόμενο εκδήλωσης κρουσμάτων νοσημάτων, που μεταδίδονται από 
κουνούπια δημιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων διασφάλισης 
της Δημόσιας Υγείας. 
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. 
 Διάθεση 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.: 956/14952/01-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) 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, η ασφάλεια για τον χρήστη, τη Δημόσια 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. 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 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. 
- Δεν 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 Δημόσια 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 
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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. 
Αντικατάσταση του υπεύθυνου επιστήμονα μπορεί να γίνει μόνο μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, από στέλεχος 
αντίστοιχων προσόντων. 
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 Δελτίο Δεδομένων 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: 

 Δυο 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, με 
δυνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του ψεκαστικού διαλύματος), 
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. 

 Δύο 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. 
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 Σύστημα U.L.V. ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου. 
 Δύο συσκευές G.P.S. με δυνατότητα καταγραφής της πορείας των 
ψεκαστικών οχημάτων και παρακολούθησης κίνησης σε πραγματικό 
χρόνο από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης. 

 Οι ψεκαστικές παρεμβάσεις μεγάλης έκτασης, σε φυσικό υγροτοπικό 
σύστημα περιορισμένης πρόσβασης, όπως τα έλη Σούρπης,  Λειχούρας 
κ.λ.π θα πρέπει να περιλαμβάνουν την χρήση ψεκαστικού μη 
επανδρωμένου πτητικού μέσου (drone), σύμφωνα με τους όρους, τις 
προυποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) ή αμφίβιου οχήματος με τον απαιτούμενο τεχνικό 
εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δύσκολα 
προσεγγίσιμα σημεία. 

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, εφαρμογή, με εφεδρικό υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό. 
•  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 Δήμου διαπιστώνεται 
πρόβλημα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τους κατοίκους που βρίσκονται 
κοντά στην περιοχή που πραγματοποιείται ψεκαστική παρέμβασης. 
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 
υποβάλει ο Ανάδοχος στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας. 
 
2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Kατά 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 Δήμους υψηλής έντασης (Βόλου, Ρ. 
Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους Δήμους (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. 
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Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του 
προγράμματος: 

 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 Δημόσιας 
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 Δήμους 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 
Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλμ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς. 
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 Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με κουνούπια.  
 
4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
- 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 Δημοτικών 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 
εξ αιτίας 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 
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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 συμβάλει 
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 στα πλαίσια 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 Διευθύνουσα 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. Δήμος και Οικισμός 

3. Κωδικός σταθμού ελέγχου 

4. Παρουσία προνυμφών, γένος και πυκνότητα πληθυσμού 

5. Έκταση της ψεκασθείσας επιφάνειας 

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

 
5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
- Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, εβδομαδιαίο αναλυτικό Πλάνο δράσεων, 
όπου 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα 
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Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου & Δημόσιας Υγείας 
των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στους Δήμους 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 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων. 
- Κάθε μήνα θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και 
Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σε τέσσερα  αντίγραφα σε 
έντυπη μορφή 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 Δήμο – περιοχή, 
αποτελέσματα δειγματοληψιών, 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 τριάντα (30) ημερών στην 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων, Αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων σε τέσσερα  
αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
Σε αυτή θα περιλαμβάνονται, συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες 
ανά Δήμο – Περιοχή κατά την υλοποίηση του έργου, προτάσεις για την 
αντιμετώπιση τους με πλήρη αναφορά  στον τρόπο επίλυσης τους και 
προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη αντιμετώπιση τους καθώς και  για τον 
περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών. 
Επίσης η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει, τα εντομολογικά στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί. 
 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: 
Α) Σύστημα παρακολούθησης κίνησης οχημάτων μέσω GPS και 
Β) 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 των 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 Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού 
Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας 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.L.V. 
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. Αποδεικτικό διάθεσης και απαιτούμενη άδεια χειριστή ψεκαστικού μη 
επανδρωμένου πτητικού μέσου (drone) ή αποδεικτικό διάθεσης αμφίβιου 
οχήματος. 
7.9. Υπεύθυνη δήλωση στελέχωσης της ομάδας έργου με δύο επιστήμονες 
κατάλληλα εκπαιδευμένους  στο αντικείμενο. 
7.10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι θα παρέχει 
στους ψεκαστές μέσα ατομικής προστασίας (φόρμες, γάντια, μάσκες) κλπ, τα 
οποία θα χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των εφαρμογών. 
7.11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς ο 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος 
κατά την υλοποίηση του έργου. 
7.12. Πιστοποιητικό για:  
Α. Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας κατά ISO στο πεδίο εφαρμογής 
καταπολέμησης εντόμων και 
Β. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
 
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  Δ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………… 
Κατάστημα                ………………………… 
(Δ/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 
………………………………….……………….…………………………….... Δ/νση 
………………………….………………..………………. για τη συμμετοχή της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της …………………………………………..………… 
……………………………………………...……………………. για την προμήθεια 
……………………………………………… σύμφωνα με την Διακήρυξή 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 Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., 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 
Διακήρυξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας:  
Κατάστημα:  
(Δ/νση –οδός -αριθμός -Τ.Κ.-FAX):  
Ημερομηνία έκδοσης: Προς 
ΕΥΡΩ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (Αντωνοπούλου & Δημ. 

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 
………………….………………….. Δ/νση …………………………………………. 
για την καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της με αριθ. ……….………….. 
σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την παροχή της υπηρεσίας  
……………………………….. (αριθ. Διακήρυξης ………..) 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 Δημόσιο και ΝΠΔΔ 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΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Αριθμητικώς και ολογράφως) 

 
 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ 
Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

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

 
 

 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ.-ΕΔΡΑ ΚΛΠ) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ  

ΠΟΛΗ  

Τ.Κ.  

ΑΦΜ  

Δ.Ο.Υ.  

ΛΟΙΠΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
 
 





Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΣΤ΄ 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βόλος    /    / 2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.:  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ   
         

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

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019». 
 
 

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 & Δ.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. ………………. & Δ.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 Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη: 
1. Την αρίθμ.: 77/2019 (Πρακτικό 2ο/16-01-19) (ΑΔΑ: 6ΓΣΙ7ΛΡ-2ΣΙ) Απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, «Έγκριση εκτέλεσης 
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων για το έτος 2019, διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, 
των όρων της σχετικής διακήρυξης και έγκριση διάθεσης πίστωσης της 
αναγκαίας δαπάνης». 
2. Την αρίθμ.: 223/2019 (Πρακτικό 3ο/31-01-19) (ΑΔΑ: 69ΗΥ7ΛΡ-ΓΘΨ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού & επιτροπής παραλαβής / 
πιστοποίησης εργασιών για την εκτέλεση του προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019». 
3. Το σχετ. «Πρωτογενές Αίτημα» (ΑΔΑΜ: 19REQ004317998/10-01-2019) & 
«Εγκεκριμένο Αίτημα» (ΑΔΑΜ: 19REQ004391284/30-01-2019). 
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4. Την με Α/Α: 456/21-01-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004391284/30-01-2019) 
(ΑΔΑ: Ω5Χ47ΛΡ-ΛΞΤ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 
02.071.9899.01) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με α/α 456 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ.: 462. 
5. Την αριθμ.: 493/2019 (Πρακτικό 8ο/06-03-19) (ΑΔΑ: 66ΨΘ7ΛΡ-ΧΗ2) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
«Επανάληψη της διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού και την έγκριση 
των νέων όρων της διακήρυξης που αφορά την εκτέλεση προγράμματος 
καταπολέμησης κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019. (Η 
αρίθμ.: 77/2019 (Πρακτικό 2ο/16-01-19) (ΑΔΑ: 6ΓΣΙ7ΛΡ-2ΣΙ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας)». 
6. Τους όρους της αρίθμ.: 1/2019 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ διακήρυξης και την 
προσφορά του αναδόχου. 
7. Την αρίθμ. ………../……… (Πρακτικό ……………) (ΑΔΑ: ………………) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με 
την έγκριση της οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συμφερότερης 
προσφοράς για την Εκτέλεση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών 
στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019. 
αναθέτει στον δεύτερο την εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών στις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2019. 
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 2019», 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 
Δήμους 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 
Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλμ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς Δ. 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 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με κουνούπια.  
 
Σκοπός του έργου είναι: 

 Η προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω του περιορισμού του κινδύνου 
εξάπλωσης ασθενειών για τις οποίες τα κουνούπια είναι διαβιβαστές 
(ελονοσία, ιός του Δυτικού Νείλου κλπ). 
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 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, 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - 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 
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.: 223/2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και θα συντάξει 
σχετικό Πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/16. 
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 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 
Οι Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων δίνοντας ιδιαίτερη 
σημασία στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, εκπονεί πρόγραμμα 
καταπολέμησης αυτών, με στόχο την περιστολή του παράγοντα όχλησης και 
την προφύλαξη από τον κίνδυνο των ασθενειών. 
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, στην εκτέλεση ψεκασμών με ήπια προνυμφοκτόνα 
σκευάσματα στις εστίες όπου ανευρίσκονται προνύμφες και στην τοποθέτηση 
παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης 
του έργου. 
 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των 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 Δήμους των 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 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 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. 
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 
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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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας των 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των 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. Kατά 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 Δήμους υψηλής έντασης 
(Βόλου, Ρ. Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους Δήμους (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, 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 Δημόσιας Υγείας 
Το ενδεχόμενο εκδήλωσης κρουσμάτων νοσημάτων, που μεταδίδονται από 
κουνούπια δημιουργεί την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων διασφάλισης 
της Δημόσιας Υγείας. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ψεκαστικές 
εφαρμογές ακμαιοκτονίας με εκνέφωση (ULV) κατόπιν χορήγησης 
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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. 
 Διάθεση 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.: 956/14952/01-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) 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, η ασφάλεια για τον χρήστη, τη Δημόσια 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. 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 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. 
- Δεν 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 Δημόσια 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 
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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. 
Αντικατάσταση του υπεύθυνου επιστήμονα μπορεί να γίνει μόνο μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής, από στέλεχος 
αντίστοιχων προσόντων. 
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 Δελτίο Δεδομένων 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: 

 Δυο 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, με 
δυνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του ψεκαστικού διαλύματος), 
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. 

 Δύο 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. 
 Δύο συσκευές G.P.S. με δυνατότητα καταγραφής της πορείας των 
ψεκαστικών οχημάτων και παρακολούθησης κίνησης σε πραγματικό 
χρόνο από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης. 

 Οι ψεκαστικές παρεμβάσεις μεγάλης έκτασης, σε φυσικό υγροτοπικό 
σύστημα περιορισμένης πρόσβασης, όπως τα έλη Σούρπης,  Λειχούρας 
κ.λ.π θα πρέπει να περιλαμβάνουν την χρήση ψεκαστικού μη 
επανδρωμένου πτητικού μέσου (drone), σύμφωνα με τους όρους, τις 
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προυποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΥΠΑ) ή αμφίβιου οχήματος με τον απαιτούμενο τεχνικό 
εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δύσκολα 
προσεγγίσιμα σημεία. 

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, εφαρμογή, με εφεδρικό υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό. 
•  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 Δήμου διαπιστώνεται 
πρόβλημα. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τους κατοίκους που βρίσκονται 
κοντά στην περιοχή που πραγματοποιείται ψεκαστική παρέμβασης. 
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 
υποβάλει ο Ανάδοχος στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας. 
 
2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Kατά 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 Δήμους υψηλής έντασης (Βόλου, Ρ. 
Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους Δήμους (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: 

 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 Δημόσιας 
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. 
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3. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το έργο θα εκτελεστεί στους Δήμους 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 
Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών στην θέση «Έκθεση Μόζας» 
στο 3ο χλμ Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας  και στην Παιδόπολη Αγριάς. 
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 Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με κουνούπια.  

 
4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
- 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 Δημοτικών 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 
εξ αιτίας 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 συμβάλει 
με ομάδες εμπειρογνωμόνων στην επίλυση ειδικών προβλημάτων και 
συνδράμει στο έργο καταπολέμησης κουνουπιών. 
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- 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 στα πλαίσια 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 Διευθύνουσα 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. Δήμος και Οικισμός 

3. Κωδικός σταθμού ελέγχου 

4. Παρουσία προνυμφών, γένος και πυκνότητα πληθυσμού 

5. Έκταση της ψεκασθείσας επιφάνειας 

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

 
5.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
- Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, εβδομαδιαίο αναλυτικό Πλάνο δράσεων, 
όπου 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Τμήμα 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου & Δημόσιας Υγείας 
των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στην Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, στους Δήμους 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 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής 
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Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων. 
- Κάθε μήνα θα αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και 
Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σε τέσσερα  αντίγραφα σε 
έντυπη μορφή 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 Δήμο – περιοχή, 
αποτελέσματα δειγματοληψιών, 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 τριάντα (30) ημερών στην 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής, Υγειονομικού Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας των Π.Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων, Αναλυτική Τελική Έκθεση Πεπραγμένων σε τέσσερα  
αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
Σε αυτή θα περιλαμβάνονται, συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες 
ανά Δήμο – Περιοχή κατά την υλοποίηση του έργου, προτάσεις για την 
αντιμετώπιση τους με πλήρη αναφορά  στον τρόπο επίλυσης τους και 
προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη αντιμετώπιση τους καθώς και  για τον 
περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών. 
Επίσης η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει, τα εντομολογικά στοιχεία που 
έχουν συγκεντρωθεί. 
 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: 
Α) Σύστημα παρακολούθησης κίνησης οχημάτων μέσω GPS και 
Β) 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 των 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 Δ/νση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Υγειονομικού 
Ελέγχου και Δημόσιας Υγείας μέσω της ανωτέρω επιτροπής θα εισηγηθεί 
σχετικά προς την Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες. 
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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.L.V. 
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. Αποδεικτικό διάθεσης και απαιτούμενη άδεια χειριστή ψεκαστικού μη 
επανδρωμένου πτητικού μέσου (drone) ή αποδεικτικό διάθεσης αμφίβιου 
οχήματος. 
7.9. Υπεύθυνη δήλωση στελέχωσης της ομάδας έργου με δύο επιστήμονες 
κατάλληλα εκπαιδευμένους  στο αντικείμενο. 
7.10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι θα παρέχει 
στους ψεκαστές μέσα ατομικής προστασίας (φόρμες, γάντια, μάσκες) κλπ, τα 
οποία θα χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των εφαρμογών. 
7.11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται λεπτομερώς ο 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος 
κατά την υλοποίηση του έργου. 
7.12. Πιστοποιητικό για:  
Α. Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας κατά ISO στο πεδίο εφαρμογής 
καταπολέμησης εντόμων και 
Β. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Kατά 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 Δήμους υψηλής έντασης (Βόλου, Ρ. 
Φεραίου και Σκιάθου). Στους υπόλοιπους Δήμους (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. 





  

 46

Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει την παράταση υλοποίησης του 
προγράμματος: 

 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 Δημόσιας 
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 
υπηρεσιών του αναδόχου στην οποία αφορά η παρούσα Διακήρυξη, 
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 
2019», 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. 
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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 2019, φορέα 071, Κ.Α.Ε. 9899.01.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

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. 
Από τα τρία πρωτότυπα το ένα παρέλαβε η συμβαλλόμενη εταιρεία και τα 
άλλα δυο η Διεύθυνση Δημόσιας 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΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(TEΥΔ) 

 [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 φορέαi  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 & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, 38001, ΒΟΛΟΣ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [2421352612, 2421352619] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [d.eleftheriadou@thessaly.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (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 & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (CPV: 
90922000-6 - Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων). 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19REQ004317998, 19REQ004391284] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii ; 

 

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 κατάλογοiv: 
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 Δ 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 άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ 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 ΦΟΡΕΩΝvi 
(Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του παρόντος τμήματος για τις ανάγκες της τρέχουσας 
διακήρυξης). 
 
 

Δ: 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 καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii · 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

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 ανθρώπωνxiv. 

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, αναφέρετεxvii: 
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) Διάρκεια 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): 
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[……][……][……][……]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; Διευκρινίστε: 
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 δικαίουxxiv; 

[] 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: 
- Διευκρινίστε 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 παράπτωμαxxvii; 
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 σύμβασηςxxix; 
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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

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  ή ενότητες Α έως Δ 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 
(Δεν 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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Δ: 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 

(Δεν 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 αναφέρονταιxxxvii, 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 δωρεάνxxxviii . 
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 Δήλωσης 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.  




