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Τρόπος Προκήρυξης Έργου: Δημόσιος Ανοικτός 
Διεθνής Διαγωνισμός  

Νόμισμα: Ευρώ (€) 

Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά  

Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 5-2-2013, ώρα: 11:00   

Τόπος διενέργειας: 

Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης – Δ/νση  
Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ,  οδός 
Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία, 
69100 Κομοτηνή 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 2.195.122,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
(2.700.000,00 €, συμπ. Φ.Π.Α.) 

Χρονική διάρκεια έργου : Δύο (2) έτη 

Ημερομηνία αποστολής στην 
Εφημερίδα Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων: 

11-12-2012 

Ημερομηνία αποστολής για 
δημοσίευση στον ελληνικό τύπο 
και στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων: 

13-12-2012  

 
 
 
 
Απόκτηση της παρούσας διακήρυξης, όπου περιέχεται κάθε απαραίτητη 
πληροφορία, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Υψηλάντου 
και Συμεωνίδη γωνία, 69100 Κομοτηνή και από την ιστοσελίδα της  
www.pamth.gov.gr  
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Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Δ/ΝΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 
Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με 
τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2013 & 2014, συνολικού προϋπολογισμού δύο 
εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ 
(2.195.122,00 ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι δύο 
εκατομμυρίων  επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000,00 ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των 
προνυμφών των κουνουπιών κατά τα έτη 2013 & 2014 και η διενέργεια 
από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 & 2014,  καθώς επίσης 
και η διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με 
την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ακμαιοκτονίας 
κατά τα έτη 2013 & 2014.  
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν το σύνολο του 
έργου (χρονικά και ποσοτικά), όπως αυτό περιγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
επιλέξει Ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.700.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 
της προαίρεσης ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη του 
ποσού της προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
δημοπρατούμενου έργου. 
Επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξει, θα ισχύει η έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. 
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την  κάλυψη 
του παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 
δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.  
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού  πριν τη λήξη της 
σύμβασης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, 
επιφυλαττομένων και μη θιγομένων των νομίμων δικαιωμάτων της έναντι του 
Αναδόχου.   
Το έργο αναλυτικά  αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις: 
ΔΡΑΣΗ Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει: 
την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών κατά τα έτη 2013 & 
2014, με στόχο την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
κουνουπιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την 
προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από 
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εδάφους κατά τα έτη 2013 & 2014 στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα σε περιοχές 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι περιοχές αυτές 
περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης.  
 - Αντικείμενο της δράσης αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών 
ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) κατά τα έτη 2013 & 2014 σε 
επιλεγμένους οικισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα 
ως άνω έτη σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Το μέγεθος της δράσης αναλύεται διεξοδικά στο μέρος Β της παρούσας 
Διακήρυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
καταπολέμησης κουνουπιών ανά έτος με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας  
στους ορυζώνες και στο αγροτικό, φυσικό, αστικό και περιαστικό σύστημα της 
Π.Α.Μ.Θ σε συνολική έκταση 190.000 στρεμμάτων κάθε έτος (2013 & 2014), 
καθώς επίσης και σε 9.000 συστήματα αποχέτευσης – ομβρίων (π.χ βόθροι, 
αγωγοί και φρεάτια) κάθε έτος (2013 & 2014). Επίσης αν παραστεί ανάγκη και 
μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων θα πραγματοποιηθούν 
κάθε έτος (2013 & 2014) εργασίες υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και 
υπέρμικρου όγκου (ULV) εντός του συμπλέγματος  160 οικισμών της Π.Α.Μ.Θ 
ανεξαρτήτως πληθυσμού καθώς και σε 9.000 συστήματα αποχέτευσης-
ομβρίων. Αν δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στους προαναφερόμενους χώρους και 
σημεία θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία. Επίσης η δράση περιλαμβάνει 
και την τοποθέτηση σαράντα (40) εντομοπαγίδων κάθε έτος για τη σύλληψη 
ακμαίων κουνουπιών, σε διάφορα σημεία των Π.Ε με ευθύνη του Αναδόχου και 
μετά την ενημέρωση και  σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Επιτροπής παρακολούθησης και Πιστοποίησης του έργου κάθε Π.Ε, καθώς και 
τη διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένους 
χώρους, και  
ΔΡΑΣΗ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει: 
την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών κατά τα έτη 
2013 & 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
που πλήττονται από κουνούπια, όπως οι περιοχές αυτές περιγράφονται στο 
Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης. Η συνολική προς 
αεροψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 230.000 στρέμματα ανά έτος (2013 & 
2014). Ο αριθμός των στρεμμάτων αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα 
ψεκαστούν κάθε έτος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου καταπολέμησης, 
δηλαδή περιλαμβάνονται και οι επαναληπτικοί ψεκασμοί. Εξ’ αυτών τα 190.000 
στρέμματα/έτος, αφορούν στη διενέργεια προνυμφοκτονίας και 40.000 
στρέμματα/έτος αφορούν στη διενέργεια ακμαιοκτονίας, εφόσον απαιτηθεί και 
μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Αν δεν απαιτηθεί 
ακμαιοκτονία, στις προαναφερόμενες  εκτάσεις των 40.000 στρεμμάτων/ έτος 
θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία.  
Επίσης στη δράση περιλαμβάνεται η υλοποίηση του συνόλου των 
απαιτούμενων ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) από αέρος στις ανωτέρω 
περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εκτάσεις που θα 
υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Στο κόστος του έργου (υλοποίηση των δράσεων Α και Β) συμπεριλαμβάνεται 
και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές 
Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο 
Ανάδοχος. 
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Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία 25 «κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» 
του παραρτήματος  ΙΙΒ του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005» και επιτρέπεται η δημοσίευση της προκήρυξής του 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 29 του Π.Δ. 60/2007. 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ 2012, 2013 και 2014  της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Οι αναλήψεις των δεσμεύσεων των πιστώσεων του έργου για τα έτη 2013 και 
2014 θα γίνονται μετά την ψήφιση των προϋπολογισμών της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έτη 2013 και 2014.   
 
Διάρκεια του έργου:  Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
ανάθεσης 
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
α)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπήκοοι κρατών - μελών της ΕΕ και των κρατών 
- μελών της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κράτη- μέλη της ΕΕ 
και του ΕΟΧ με αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες στην καταπολέμηση 
κουνουπιών. 
β) Ενώσεις των ανωτέρω. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 5-2-2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 
11:00, στα γραφεία της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ, 
Υψηλάντου και Συμεωνίδου γωνία, 69100 Κομοτηνή. Στον παρόντα 
διαγωνισμό τυγχάνουν εφαρμογής οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του 
Π.Δ. 60/2007. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δημόσια. Η ισχύς των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, 
προσμετρούμενη από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη, η οποία 
αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική 
Περιγραφή και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. 
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, όπου περιέχεται κάθε απαραίτητη 
πληροφορία, είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Δ/νση 
Δημόσιας Υγείας  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης οδός 
Υψηλάντου και Συμεωνίδου γωνία, 69100 Κομοτηνή και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:  www.pamth.gov.gr  
Πληροφορίες: κος Λουκάς ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ιατρός Δημόσιας  Υγείας ΕΣΥ, 
Προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας ΠΑΜΘ, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του 
τηλ. 2531 3 54127, FAX 2531 0 83047, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
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Πληροφορίες δίδονται εγγράφως μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία 
λήξης κατάθεσης των προσφορών, ήτοι έως τις 29-1-2013. 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11-12-2012. 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
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ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ 
 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας – Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή 
Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2013 και 2014, συνολικού προϋπολογισμού δύο 
εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι δύο ευρώ 
(2.195.122,00 ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, ήτοι δύο 
εκατομμυρίων  επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.700.000,00 ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των 
προνυμφών των κουνουπιών κατά τα έτη 2013 & 2014 και η διενέργεια 
από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 & 2014,  καθώς επίσης 
και η διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με 
την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ακμαιοκτονίας 
κατά τα έτη 2013 & 2014.  
 
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν το σύνολο του 
έργου (χρονικά και ποσοτικά), όπως αυτό περιγράφεται στην αναλυτική 
διακήρυξη, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή 
θα επιλέξει Ανάδοχο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.700.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 
και της προαίρεσης ανέρχεται σε 300.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη του 
ποσού της προαίρεσης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
δημοπρατούμενου έργου. 
Επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης, εφόσον 
υπάρξει, θα ισχύει η έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. 
   
Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την  κάλυψη 
του παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 
δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.  
 
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού  πριν τη λήξη της 
σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα 
Αρχή, επιφυλαττομένων και μη θιγομένων των νομίμων δικαιωμάτων της 
έναντι του Αναδόχου.   
 
Το έργο αναλυτικά αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις, ήτοι: 
ΔΡΑΣΗ Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει: 
την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών κατά τα έτη 2013 & 
2014, με στόχο την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
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κουνουπιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για 
την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από 
εδάφους κατά τα έτη 2013 & 2014 στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα σε 
περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι 
περιοχές αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της 
αναλυτικής διακήρυξης.  
 - Αντικείμενο της δράσης αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών 
ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) κατά τα έτη 2013 & 2014 σε 
επιλεγμένους οικισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα 
ως άνω έτη σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Το μέγεθος της δράσης αναλύεται διεξοδικά στο μέρος Β της παρούσας 
Διακήρυξης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες 
καταπολέμησης κουνουπιών ανά έτος με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας  
στους ορυζώνες και στο αγροτικό, φυσικό, αστικό και περιαστικό σύστημα της 
Π.Α.Μ.Θ σε συνολική έκταση 190.000 στρεμμάτων κάθε έτος (2013 & 2014), 
καθώς επίσης και σε 9.000 συστήματα αποχέτευσης-ομβρίων (π.χ βόθροι, 
αγωγοί και φρεάτια) κάθε έτος (2013 & 2014). Επίσης αν παραστεί ανάγκη και 
μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων θα 
πραγματοποιηθούν κάθε έτος (2013 & 2014) εργασίες υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας και υπέρμικρου όγκου (ULV) εντός του συμπλέγματος  160 
οικισμών της Π.Α.Μ.Θ ανεξαρτήτως πληθυσμού καθώς και σε 9.000 
συστήματα αποχέτευσης-ομβρίων. Αν δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στους 
προαναφερόμενους χώρους και σημεία θα πραγματοποιηθεί 
προνυμφοκτονία. Επίσης η δράση περιλαμβάνει και την τοποθέτηση σαράντα 
(40) εντομοπαγίδων κάθε έτος για τη σύλληψη ακμαίων κουνουπιών, σε 
διάφορα σημεία των Π.Ε με ευθύνη του Αναδόχου και μετά την ενημέρωση 
και  σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Επιτροπής 
παρακολούθησης και Πιστοποίησης του έργου κάθε Π.Ε, καθώς και τη 
διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένους 
χώρους, και 
ΔΡΑΣΗ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει: 
την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών κατά τα έτη 
2013 & 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης που πλήττονται από κουνούπια, όπως οι περιοχές αυτές 
περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης. 
Η συνολική προς αεροψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 230.000 στρέμματα ανά 
έτος (2013 & 2014). Ο αριθμός των στρεμμάτων αφορά το σύνολο των 
εκτάσεων που θα ψεκαστούν κάθε έτος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου 
καταπολέμησης, δηλαδή περιλαμβάνονται και οι επαναληπτικοί ψεκασμοί. Εξ’ 
αυτών τα 190.000 στρέμματα/έτος, αφορούν στη διενέργεια προνυμφοκτονίας 
και 40.000 στρέμματα/έτος αφορούν στη διενέργεια ακμαιοκτονίας, εφόσον 
απαιτηθεί και μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Αν 
δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στις προαναφερόμενες  εκτάσεις των 40.000 
στρεμμάτων/ έτος θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία.  
Επίσης στη δράση περιλαμβάνεται η υλοποίηση του συνόλου των 
απαιτούμενων ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) από αέρος στις ανωτέρω 
περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εκτάσεις που 
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θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
Στο κόστος του έργου (υλοποίηση των δράσεων Α’ και Β’) συμπεριλαμβάνεται 
και η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές 
Αρχές σκευασμάτων, τα οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο 
Ανάδοχος. 
 
Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία 25 «κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες» 
του παραρτήματος  ΙΙΒ του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και επιτρέπεται η δημοσίευση της 
προκήρυξής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο 2 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 29 του Π.Δ. 60/2007. 
 
Το σύνολο του έργου θα χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ 2012, 2013 και 2014  
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Οι αναλήψεις των δεσμεύσεων των πιστώσεων του έργου για τα 
έτη 2013 και 2014 θα γίνονται μετά την ψήφιση των προϋπολογισμών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για έτη 2013 και 2014.   
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
Εφόσον κριθεί απόλυτα αναγκαίο για την άρτια ολοκλήρωση του έργου με 
βάση τις επικρατούσες κατά την περίοδο υλοποίησης αυτού κλιματικές και 
λοιπές συνθήκες και προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της Δημόσιας 
Υγείας, είναι ενδεχόμενο να ανατεθούν στον Ανάδοχο συμπληρωματικές 
υπηρεσίες που θα συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων/ 
συμπληρωματικών υπηρεσιών της Σύμβασης (προνυμφοκτονία, επίγεια 
ακμαιοκτονία υπέρμικρου όγκου (ULV), υπολειμματική ακμαιοκτονία, 
διενέργεια αεροψεκασμών για προνυμφοκτονία και περιορισμένη 
ακμαιοκτονία, αεροψεκασμοί υπέρμικρου όγκου  κλπ.) με το ίδιο κόστος ανά 
τιμή μονάδας που θα προσφέρει ο Ανάδοχος για την ανάληψη του έργου και 
με τους όρους και τα σκευάσματα που θα αναφέρονται στις σχετικές εγκρίσεις 
από τα Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κλπ), με συμπληρωματικές συμβάσεις που θα 
υπογραφούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού με τον ανάδοχο του 
έργου για την αποτελεσματική ολοκλήρωση αυτού. Το σωρευτικό ποσό των 
συναπτομένων συμβάσεων συμπληρωματικών υπηρεσιών με τον 
ανάδοχο του έργου δεν δύναται να ξεπερνά το ποσόν των τριακοσίων 
χιλιάδων  (300.000,00) ευρώ  (παρ. 4 άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007).  

ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΙ 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
 
Αναθέτουσα Αρχή 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, της οποίας η 
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Οικονομική Επιτροπή  με την υπ΄ αριθμ. 985/πρακτ.44/7-12-2012 απόφασή 
της εγκρίνει την διακήρυξη του παρόντος διαγωνισμού. 
 
Προκήρυξη 
Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται 
από:  
Α) το Μέρος Α (Γενικοί και 
Ειδικοί Όροι), Β) το Μέρος Β 
(Τεχνική Περιγραφή) και 
Γ) τα Παρατήματα Ι, ΙΙ ,IΙΙ και ΙV. 
 
Έργο 
Έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2013 και 2014, συνολικού 
προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων 
εκατόν είκοσι δύο ευρώ (2.195.122,00 ευρώ) πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α, ήτοι δύο εκατομμυρίων  επτακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(2.700.000,00 ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση από εδάφους των 
προνυμφών των κουνουπιών κατά τα έτη 2013 & 2014 και η διενέργεια 
από εδάφους παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 & 2014,  καθώς επίσης 
και η διενέργεια αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με 
την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ακμαιοκτονίας 
κατά τα έτη 2013 & 2014, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Μέρος Β 
(Τεχνική Περιγραφή) της Διακήρυξης. 
 
Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 
Η Οικονομική Επιτροπή της ΠΑΜΘ, έργο της οποίας είναι η έγκριση του 
παρόντος Διαγωνισμού, η συγκρότηση των απαιτούμενων Επιτροπών 
Αξιολόγησης Προσφορών και Αξιολόγησης Ενστάσεων και η κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων του εν λόγω Διαγωνισμού. 
 
Διευθύνουσα Υπηρεσία:  Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, έργο της 
οποίας θα είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η 
παραλαβή του έργου του Αναδόχου εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ για την άσκηση 
του έργου της θα συνεπικουρείται από Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τις οποίες ο ανάδοχος 
οφείλει να συνεργάζεται για την σωστή εκτέλεση του έργου. Οι επιτροπές 
αυτές θα είναι τριμελείς, θα συγκροτηθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα αποτελούνται από υπαλλήλους της 
Αναθέτουσας Αρχής, που θα προέρχονται από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας και τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής των 
Π.Ε. Επίσης στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα 
συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής  
Επιτροπή Συντονισμού & Παραλαβής του Έργου, η οποία θα αποτελείται από 
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικούς με το αντικείμενο του έργου 
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στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και θα έχει ως έργο της τον γενικό 
συντονισμό υλοποίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς 
και την παραλαβή του έργου στο σύνολό του.  
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (3μελής) 
 Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία 
έχουν την αρμοδιότητα για την αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και 
της πληρότητας των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα ορισθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις: 
1. του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) 
2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011) 
3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
23243/ 23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για 
τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».   
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3μελής) 
Πρόσωπα ορισμένα για το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, τα οποία 
έχουν την αρμοδιότητα εξέτασης των ενδεχόμενων ενστάσεων και 
προσφυγών, τα μέλη της οποίας είναι διάφορα από τα μέλη της ανωτέρω 
αναφερόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με 
τις παρακάτω διατάξεις: 
1. του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) 
2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011) 
3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
23243/ 23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για 
τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».   
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του έργου, με σκοπό τη 
σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας. 
 
Εκπρόσωπος 
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O υπογράφων την προσφορά. Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι 
μεμονωμένο νομικό πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να 
ορίζεται με εξουσιοδότηση του ΔΣ του προσφέροντα. Εάν ο υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, θα υποβληθεί κοινή 
δήλωση ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που 
επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα 
μέλη της κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για 
την εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση 
του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής εταίρος, 
ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό 
συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Ο κοινός εκπρόσωπος 
της ένωσης θα οριστεί με συμβολαιογραφική πράξη. 
 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων, με δήλωσή του, ορίζει ως εναλλακτικό 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής 
με τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία 
του προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). 
 
Ανάδοχος 
Ο προκρινόμενος του διαγωνισμού που θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση και να εκτελέσει το έργο.  
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 
 
Σύμβαση 
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 
οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 
 
Προϋπολογισμός 
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου. 
 
Συμβατικό Τίμημα 
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. 
 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας 
περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Ισχύουσα Νομοθεσία 
Η Προκήρυξη, η Σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Αναδόχου διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και κυρίως 
από: 
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1. Τις Διατάξεις: 
1.1  Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού , 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α/2010), καθώς και με την αριθμ.35130/739/2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. 
1.2. Του Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 
1.3. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 58/τΑ΄/20-3-2007) «Καταχώρηση 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις». 
1.4. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ.247/Α/22-3-94) άρθρο 24 «Παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις»,  
1.5. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 
1.6. Του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις», 
1.7. Του Ν.16822/2010 (ΦΕΚ 1515/Β/2010) «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων A.E. και 
Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» 
1.8. Του Νόμου 3852/10 «Καλλικράτης» «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α)/7-6-2010). 
  
1.9. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ/Α/64/16-03-2007) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 
1.10. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007 «Κανονισμός 
Προμηθειών του  Δημοσίου») αναλογικά εφαρμοζόμενες.  
1.11. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας  στην Οδηγία  2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
1.12. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες»   
1.13. Του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α/27-12-2010): Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
 
 
2.    Τις αποφάσεις: 
 
2.1. Την υπ΄ αρίθμ. 14967/25.6.2009 (Φ.Ε.Κ. 1260/τ.Β./2009) απόφαση του 
Υπουργού επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών εφημερίδων  που έχουν τη Δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».  
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2.2.Την αριθμ. Π1/4240/14/01/2010 εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης για την 
Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών έτους 2010. Για είδη και 
φορείς που έχουν υποχρέωση να εντάσσουν τα είδη τους στο  Ενιαίο 
Πρόγραμμα Προμηθειών. 
2.3. Την υπ’ αριθμ. 376/πρακτ.19/30-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε το 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα έτη 2013 και 2014.   
2.4.Την αριθμ. 985/πρακτ.44/7-12-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και οι όροι 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καταπολέμηση 
Κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» για τα έτη 2013 και 2014. 
 
 
Γενικές Αρχές 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι 
ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς 
ή ενώσεις ή κοινοπραξίες πληρούν τις νομικές, οικονομικές ή τεχνικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια, εμπειρία, αξιοπιστία και φερεγγυότητα. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, 
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς 
την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική 
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των 
ειδικότερα αναφερομένων στο άρθρο 14 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οδός 
Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία 69100 Κομοτηνή, από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, την 5η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00. Στον παρόντα διαγωνισμό τυγχάνουν εφαρμογής οι 
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η Διακήρυξη αυτή αποτελείται από: 
Α) το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι), 
Β) το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) και 
Γ) τα Παρατήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV  
Στην παρούσα διακήρυξη τυγχάνουν εφαρμογής οι παράγραφοι 5 και 6 του 
άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007. Ως εκ τούτου το πλήρες τεύχος της 
Προκήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης: www.pamth.gov.gr. Eπίσης διατίθεται ιδιοχείρως 
στους ενδιαφερόμενους ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς με απόδειξη 
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παραλαβής από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής – Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, µέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιμες ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης των ενδιαφεροµένων.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Διακήρυξης από τον κο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Λουκά, Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ, 
Προϊστάμενο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ ή τον νόμιμο αναπληρωτή 
του  τηλ. 25313 54127, FAX 2531 0 83047, κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. Οι πληροφορίες δίδονται εγγράφως μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την 
ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών, ήτοι έως τις 29-1-2013. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό καλούνται φορείς με αποδεδειγμένη ενασχόληση και 
ικανότητες, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην καταπολέμηση 
κουνουπιών, που να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό 
καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισμό για την οργάνωση και υλοποίηση του 
συνόλου του προκηρυσσόμενου έργου.  
Με βάση τις ανωτέρω προϋποθέσεις, οι δυνάμενοι να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό είναι: 
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπήκοοι κρατών - μελών της ΕΕ και των 

κρατών - μελών της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ εγκατεστημένων στα κράτη- 
μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, έχουν συσταθεί με την Νομοθεσία κράτους 
μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή το 
κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της ΕΕ και του ΕΟΧ, 
εφόσον η δραστηριότητα τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό 
με την οικονομία του κράτους μέλους της ΕΕ και ΕΟΧ, ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες με την Ε.Ε. ή τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σε κάθε περίπτωση προσφέρουν 
υπηρεσίες και έχουν εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση σε θέματα 
σχετικά με το έργο. 

2. Ενώσεις των ανωτέρω: στην περίπτωση αυτή θα υποβληθεί κοινή δήλωση 
ή ξεχωριστές στις οποίες θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση που επιλεγούν, 
θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της 
κοινοπραξίας θα είναι εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί με την ανάθεση 
του έργου. Στη δήλωση ή στις δηλώσεις, θα αναφέρεται ο επικεφαλής 
εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το 
ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της κοινοπραξίας. Στην 
προσφορά θα πρέπει να διαφαίνεται το μέρος του έργου που αναλαμβάνει 
ο κάθε εταίρος. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης πρέπει να καλύπτουν την 
απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ. ή του Ε.Ο.Χ. 

Ένα υποψήφιο σχήμα προσφερόντων μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο 
για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου της παρούσας διακήρυξης με την 
υποχρέωση να καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής 
προσφοράς. 
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει στο 
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διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα προσφερόντων της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί: 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς του Δημοσίου με 

απόφαση αρμοδίων Υπουργείων. 
• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους 

διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, 
Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές 
τους υποχρεώσεις. 

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 
τουλάχιστον μέλος της. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν τα 
παρακάτω δικαιολογητικά, στον σχετικό φάκελο : 
 
1. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην οποία θα αναφέρουν και τη 

χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού) της παρ. 4 του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται: 
> τα στοιχεία της προκήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν, 
> ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

• δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα 
παρακάτω αδικήματα του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 
64/16.03.2007), ήτοι : 

■ Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

■ Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

■ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

■ Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
όπως 
ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου,της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
την νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες 
δραστηριότητες. 
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• δεν τελούν σε πτώχευση,  παύση εργασιών, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασής τους  και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, παύσης εργασιών, 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης 
παρόμοιας διαδικασίας προβλεπόμενης από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους. 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

• είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

•  δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει 
ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που 
εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία να διαπιστώνεται αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. 

 δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
επαγγελματική τους ιδιότητα.    

 ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του άρθρου 19 της παρούσας.  

3) Σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή/ και νομικών προσώπων, υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται η συμμετοχή τους στην ένωση, ο επικεφαλής 
εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, καθώς και το 
ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους στην Ένωση. Επίσης θα δηλώνουν 
ότι σε περίπτωση που επιλεγούν, θα κοινοπρακτήσουν σύμφωνα με την 
Ελληνική Νομοθεσία. 

4)  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς 
του Δημοσίου (επί ποινή αποκλεισμού). 

5) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα 
δικαιολογητικά σύστασής τους με τις τυχόν τροποποιήσεις τους, 
καθώς και τα δικαιολογητικά νομίμου εκπροσωπήσεώς τους, ενώ οι 
Α.Ε. και οι Συνεταιρισμοί θα πρέπει επιπροσθέτως να καταθέσουν 
και απόφαση των αρμοδίων οργάνων τους περί συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό (όλα τα παραπάνω επί ποινή αποκλεισμού). 

6) Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 
καταστατικού/μη λύσης και νόμιμης λειτουργίας τους (επί ποινή 
αποκλεισμού). 
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7) Στην περίπτωση Α.Ε. πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης των μετοχών και 
χρονολογημένη αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων 
(μετοχολόγιο) όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο θεωρημένο 
από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 
Ειδικότερα οι Α.Ε. που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση 
προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα στον διαγωνισμό, 
απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή 
αποκλεισμού τους:   

• Εάν είναι ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/11.04.1996) 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/10.11.2005) και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα, οφείλουν να 
προσκομίσουν: α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το καταστατικό της, 
είναι ονομαστικές και β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
της προσφοράς. 
• Εάν είναι Α.Ε. της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της συμμετοχής 
τους ή μη σε ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 
279/Α/10.11.2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν 
λόγω διατάξεις. 
Συναφώς επισημαίνεται ότι: 
Α) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 
προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρείες, οι μετοχές των οποίων 
είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών μελών της Ε.Ε. ή του 
Ο.Ο.Σ.Α.. Η απόδειξη περί του ότι οι μετοχές της επιχείρησης είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω 
κράτη, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του 
οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι μετοχές της 
επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης, οι 
εταιρείες αυτές υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο 
ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οικείας νομοθεσίας. 
Β) Μέλη των διαγωνιζομένων για τα οποία, κατά το δίκαιο της χώρας 
στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η 
ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8.α του Ν. 3310/2005. 
Γ) Μέλη των διαγωνιζομένων για τα οποία, κατά το δίκαιο της χώρας 
στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της 
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, ή 
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ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 
προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005.  

 
8) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισμού). 

9)  Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(http://www.minagric.gr/e-icide/e-icide_new.aspx)  από την οποία να 
προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη ειδική λίστα των 
επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε εφαρμογή του νόμου 
3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32), για επιχειρήσεις που υπέβαλαν αναγγελία 
έναρξης ή ανανέωσης επαγγέλματος μετά την 2α Ιουλίου 2011 και επέχει 
χρήση πιστοποιητικού νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος  σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ.100151/14-9-2011 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους (επί ποινή αποκλεισμού). 

10)  Πιστοποίηση εκτέλεσης παρόμοιων έργων καταπολέμησης κουνουπιών 
κατά την τελευταία πενταετία σε τουλάχιστον ίση επιφάνεια της 
εκτιμώμενης επιφάνειας ανά έτος του παρόντος έργου (επί ποινή 
αποκλεισμού). Ως παρόμοια έργα νοούνται αεροψεκασμοί και επίγειοι 
ψεκασμοί  σε τουλάχιστον ίση επιφάνεια της εκτιμώμενης επιφάνειας ανά 
έτος του παρόντος έργου, της επιφάνειας υπολογιζόμενης αθροιστικά για 
τα εκτελεσθέντα έργα). Στις Ενώσεις Προσώπων η επιφάνεια ψεκασμών 
(επίγειων και εναέριων) υπολογίζεται αθροιστικά. 

11) Να κατατεθούν αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων των ανωτέρω έργων 
(όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και 
ο προϋπολογισμός του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επί ποινή 
αποκλεισμού). 

12) Πιστοποίηση διάθεσης, πτητικής ικανότητας και τεχνικής εκμετάλλευσης των 
πτητικών μέσων. Να κατατεθούν αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής 
ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης (επί ποινή 
αποκλεισμού). 

13) Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα ανέρχεται στο 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 135.000,00 
ευρώ, αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών 
προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., 
στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) 
καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με 
την Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το 
δικαίωμα(επί ποινή αποκλεισμού). Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να 
ισχύει επτά (7)  τουλάχιστον μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

14) Δήλωση ορισμού Αντικλήτου. Σε περίπτωση ένωσης η δήλωση 
υπογράφεται από τον ορισμένο κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. 

15) Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδειες, prospectus κλπ) 
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υλικοτεχνικού εξοπλισμού σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου 
και συγκεκριμένα το άρθρο 33 της παρούσας (επί ποινή αποκλεισμού). 

16) Δήλωση Ομάδας προσωπικού και τυχόν υπεργολάβων που θα 
χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην εκτέλεση του έργου, 
συνοδευόμενη από βιογραφικά, τίτλους σπουδών και Υπεύθυνες Δηλώσεις 
αποδοχής συμμετοχής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου και 
συγκεκριμένα το άρθρο 33 της παρούσας (επί ποινή αποκλεισμού). 
Ειδικότερα ο Ανάδοχος δύναται για την παροχή των Υπηρεσιών να 
χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που θα έχει προσδιορίσει στην 
προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του 
τμήμα των Υπηρεσιών. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε 
συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των 
υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει 
συμπεριλάβει στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, 
μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια 
επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 
Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή χρησιμοποίηση άλλου 
υπεργολάβου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος ενημερώνει 
προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή για τη διακοπή της συνεργασίας ή 
την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, 
κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο 
που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη 
της συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την 
αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου 
στην παροχή των Υπηρεσιών που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη 
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Υπηρεσιών, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην 
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικατάσταση. 
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να καταγγείλει 
τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας. 
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση των 
Υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

17) Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και 
συγκεκριμένα ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά 
σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των πέντε (5) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (επί ποινή αποκλεισμού). 
Διευκρινίζεται ότι ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο 

ΑΔΑ: Β4Μ77ΛΒ-25Γ



 
Τεύχος Προκήρυξης Περιφέρειας ΑΜΘ      Σελίδα 22 από 86 

εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο 
του 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 75% του 
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον ΦΠΑ (επί ποινή 
αποκλεισμού). Στις Ενώσεις Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών 
υπολογίζεται αθροιστικά. 

18) Υπεύθυνη δήλωση ανειλημμένων υποχρεώσεων του υποψηφίου, για 
τυχόν άλλες υποχρεώσεις του ίδιου ή της ομάδας του και των μέσων που 
θα χρησιμοποιήσει, το ίδιο χρονικό διάστημα σε άλλες περιοχές. 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να 
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 
Η εγγύηση συμμετοχής του Διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος 
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης εντός 5 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται σε 
αυτούς εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του έργου, αφού 
όμως πρώτα αυτοί υποβάλλουν αίτηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, όπου θα 
ζητούν την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής και αφού αποστείλουν 
εξουσιοδοτημένο άτομο για να την παραλάβει. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 
αντικατασταθούν από αντίστοιχα ισχύοντα σε χώρες μέλη της Ε.Ε. ή από 
ένορκη βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού.  
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Κυριότητα 
Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και 
υποβάλλεται για τους σκοπούς του διαγωνισμού. 
Δικαιώματα Προσφερόντων 
Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα 
αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα απορριφθεί κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού, τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης αντίστοιχα, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 
Ενστάσεις – Διοικητικές Προσφυγές 
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου σε αυτόν 
και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται 
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται 
και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των 
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δικαιολογητικών, που προσκομίζει ο υποψήφιος προς τον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια 
του διαγωνισμού όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής : 

1. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού: μέχρι το μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι την 
ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι 
οποίες και συνυπολογίζονται. 
Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
που γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, η 
οποία εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που 
αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου στον 
διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς την 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 
την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο 
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. 
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, 
αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
εκδίδεται σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
υποψηφίου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της 
υποβολής της. 

3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, 
αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής έλαβε γνώση 
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών 
από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η 
ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
του Διαγωνισμού και εκδίδεται σχετική απόφαση της Επιτροπής 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων. 

4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής 
απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των 
δικαιολογητικών του άρθρου 19 της παρούσας, μέσα σε χρονικό 
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 
υποψήφιος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης 
και των ως άνω δικαιολογητικών. 
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών 
από την υποβολή της, στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η 
ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
η Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού εκδίδει τη σχετική 
απόφαση της το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την 
λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
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Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από 
τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του 
σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις ανωτέρω 
παραγράφους,  προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί του προϋπολογισμού του 
έργου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) 
και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 
δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(“παράβολα από κάθε αιτία”). 
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα σχετικά με τις διοικητικές 
προσφυγές τυγχάνει εφαρμογής το Π.Δ. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η 
Κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την 
αποδεχτεί. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το 
προκηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα, δακτυλογραφημένες υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με 
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην 
Αγγλική γλώσσα, ή εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην 
Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια και τα τεχνικά πληροφοριακά 
φυλλάδια (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να 
υποβάλλονται στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα. 
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε 
περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 
Στο φάκελο θα αναγράφεται  ο τίτλος του έργου για το οποίο θα υποβληθεί 
προσφορά: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 και 2014 και πρέπει να 
περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις 
(3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: 
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1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: Σε δύο (2) αντίτυπα, πρωτότυπο και 

αντίγραφο.   
2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε δύο (2) αντίτυπα και σε 

ψηφιακή μορφή (CD), για το σύνολο των ενεργειών (δράσεων) του 
έργου. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα 
αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το 
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 
τους. Κάθε σελίδα του πρωτότυπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος.  

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε δύο (2) αντίτυπα επίσης 
για το σύνολο των ενεργειών (δράσεων) του έργου. Σε ένα από τα 
δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων 
αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του 
πρωτότυπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντος. 

4. Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνο σε ένα σχήμα προσφερόντων της παρούσας 
διακήρυξης. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα 
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 
• Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης. 
• Το  έργο για το οποίο υποβάλλεται προσφορά 
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Οι υποφάκελοι δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς επίσης θα φέρουν τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν 
μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 
 
Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Περιλαμβάνει τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 
9 της παρούσας.   
Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε 
να γίνεται πλήρως κατανοητό από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 
που θα αξιολογήσει τις προσφορές.  Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: 
Α) Τεχνική έκθεση σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και 

ειδικού αντικειμένου σε σχέση με την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη 
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για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. 
Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει αναλυτική αναφορά στα διαθέσιμα μέσα 
υλοποίησης του έργου και τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους για την 
αποτελεσματική υλοποίησή του, και 

Β) Τεχνική έκθεση σχετικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης 
του έργου σε σχέση με τους στόχους-χρήση αναγνωρισμένων 
μεθοδολογιών, χρονοδιάγραμμα, ρεαλιστικότητα προσέγγισης, 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα συντονιστή ως και της 
υπόλοιπης ομάδας έργου. 

Αναλυτικά η αξιολόγηση των παραπάνω εκθέσεων φαίνεται στο άρθρο 19. 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και 
οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να 
συμπεριλάβει στην προσφορά του για τον σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
μέτρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη 
αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο διαφύλαξης των 
συμφερόντων των παραγωγών, καθώς και για την υγεία των κατοίκων 
των περιοχών εφαρμογής του έργου. 
 
Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε 
ΕΥΡΩ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο 
Διαγωνιζόμενος να εκτελέσει το  έργο.  Η προσφερόμενη τιμή  θα δοθεί για το 
σύνολο των υπηρεσιών του έργου αυτού (χρονικά και ποσοτικά) και δεν 
πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι ανώτερη από την προϋπολογιζόμενη 
στην παρούσα τιμή. Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο 
τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόμιμο 
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από 
τον κοινό εκπρόσωπο. Οι προσφορές θα πρέπει να προβλέπουν χρονική 
διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών. 
Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικώς τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. 
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις 
επιβαρύνει. Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει ο 
Ανάδοχος για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο 
και συμπεριλαμβάνονται στις τιμές. 
Επίσης στην οικονομική προσφορά πρέπει να υπάρχει δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεσμεύεται να αναλάβει με το ίδιο κόστος ανά τιμή 
μονάδας τυχόν συμπληρωματικές/επαναληπτικές υπηρεσίες που θα του 
ζητηθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφόσον ασκηθεί από αυτήν το 
δικαίωμα  προαίρεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού κατά την ημέρα 

του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του, είτε 
β. να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο, όπου 
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θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ημερομηνία και ώρα 
διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται 
με τον ως άνω τρόπο.  

Στην περίπτωση που η κατάθεση γίνει αυτοπροσώπως τότε ο καταθέτης θα 
πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από το αρμόδιο πρόσωπο ή όργανο του 
Προσφέροντα. 
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 
ώρα, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται 
στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί 
και παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσφορών. Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι ίδιοι οι 
προσφέροντες ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι αυτών. Η 
αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την 
εγγύηση συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα 
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς κατά φύλλο, 
παρουσία των Προσφερόντων ή των Εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης και Ανάθεσης καταγράφει τους Προσφέροντες σε πρακτικό 
παραλαβής και αποσφράγισης, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά 
μονογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Προσφορών.  

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, καθώς και των 
εγγυήσεων συμμετοχής. 
Η Επιτροπή, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές με τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται διευκρινίσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην 
περίπτωση αυτή, να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 
Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν δικαιολογητικά που η Διακήρυξη 
θεωρεί αναγκαία (επί ποινή αποκλεισμού) αποκλείονται από την 
περαιτέρω διαδικασία. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γενικά 
Μεταξύ των προσφερόντων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των 
δικαιολογητικών, για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί 
αξιολόγηση και αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς ανά τμήμα του 
έργου επί τη βάσει των τεχνικών στοιχείων που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι 
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νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. 
Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με τα 
κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. 
  
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή θα 
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
1) Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών του Έργου 

προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης 
και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους 
λόγους απόρριψης. 

2) Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων  του Έργου, 
σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται 
στην επόμενη παράγραφο.  

3) Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της 
Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού και μετά από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

α. είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή/και 
β.   παρουσιάζουν   ουσιώδεις   αποκλίσεις   από   τους   όρους   
και   τις   τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 

Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης 
Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και 
δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της 
διαδικασίας διενέργειας, θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας με τα 
κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, διαμορφωμένα σε 2 
ομάδες. 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

A 

ΟΜΑΔΑ Α:  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

σ1 (50% ) 

1 

Δομή –  σύνθεση - οργάνωση της Ομάδας 
Έργου και των Στελεχών της σε σχέση με το 
έργο,   χρονική διαθεσιμότητα Στελεχών για 
ενεργό συμμετοχή στο έργο. 

15% 

2 

Υπηρεσίες διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης 
και μέσα υλοποίησης του έργου σε σχέση με 
τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των 
παραδοτέων και την διασφάλιση των όρων 
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

25% 

3 

 
Εμπειρία εκτέλεσης παρόμοιων έργων και 
πρότυπα εξασφάλισης ποιότητας 10% 
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Β 

ΟΜΑΔΑ Β: 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ-ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

σ2 (50% ) 

1 

Τεχνική έκθεση πληρότητας και αρτιότητας 
γενικού και ειδικού αντικειμένου (κατανόηση 
αντικειμένου-σαφήνεια πρότασης-εργαλεία 
υποστήριξης).  

15% 

2 

Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε 
σχέση με τους στόχους και το αντικείμενο του 
έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών 
και προτύπων για την διατύπωση της 
προτεινόμενης προσέγγισης χρονοδιάγραμμα, 
οργάνωση του  έργου, ρεαλιστικότητα της 
προσέγγισης, 

20% 

3 

Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του 
Συντονιστή του Έργου σε σχέση με το έργο, 
συντονιστικές δυνατότητες, δυνατότητα 
ανταπόκρισης σε ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
έργου, διαθεσιμότητα και χρονική δέσμευση 
για ενεργό συμμετοχή στο έργο. 

10% 

4 
Περιβαλλοντική διαχείριση του έργου, λήψη   
μέτρων ασφάλειας και προστασίας 
περιβάλλοντος 

5% 

 
Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι αριθμός με ακρίβεια μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, 
και έχει ελάχιστη τιμή το μηδέν (0) και ανώτερη το δέκα (10). Οι βαθμοί που 
μπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι ακόλουθοι: 
 
0-0,99  : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη ικανοποιητική ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο, 
1-4,99  :  όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική ως 
προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 
5-8,99 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο, 
9-10 : όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το 
συγκεκριμένο κριτήριο, 
 
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 
1 μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή 

της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

2 στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η 
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ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

3 ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου. 

4 εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για 
το έργο. 

 
Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, από 
το 0 έως το 10 (και μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, σύμφωνα με την παραπάνω 
κλίμακα) κάθε ένα από τα επιμέρους κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Ο 
βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει από το 
άθροισμα των σχετικών  βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή  βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο 
βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των 
βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το συνολικό βαθμό της τεχνικής 
προσφοράς. Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγύλευση φθάνει 
στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει 
τιμές 0, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την απόρριψη και 
μη περαιτέρω αξιολόγηση προσφορών που συγκέντρωσαν βαθμό τεχνικής 
προσφοράς που είναι μικρότερος του 50% της ανώτερης δυνατής 
βαθμολογίας.  
 
Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 
75%.  
 
 
Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την εκδίκαση τυχόν 
ενστάσεων. 
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές 
προσφορές θα γνωστοποιηθούν, με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω 
επιστολής που θα σταλεί ταχυδρομικά ή με τηλεομοιοτυπία στους 
Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές βαθμολογήθηκαν τεχνικά και 
κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της Επιτροπής Κατακύρωσης του 
Διαγωνισμού. 
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, καθώς επίσης 
επιστρέφονται και οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. 
Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την 
Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή εάν είναι μικρότερη του 85% του μέσου 
όρου των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και πάντως 
μικρότερη από το 80% του προϋπολογισμού του έργου, η επιτροπή δύναται 
να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων 
στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται με πρακτικό 
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στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της 
προσφοράς αυτής. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες εγγράφως διευκρινίσεις για την 
τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής και να κρίνει αν αυτές είναι 
επαρκείς για την αιτιολόγηση της προσφοράς. Μη παροχή των ζητούμενων 
στοιχείων συνεπάγεται αποκλεισμό από την διαδικασία. Τυχόν απορριπτική 
απόφαση της Επιτροπής Κατακύρωσης του Διαγωνισμού θα πρέπει να 
αιτιολογείται πλήρως. 
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής – Δ/νση Δημόσιας Υγείας, την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική επιστολή, ενώπιον των τυχόν 
παρισταμένων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 
Η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών του 
Έργου προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτές ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης. 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και 
είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς 
έχει συντελεστή βαρύτητας 25%.  
Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον 
παρακάτω τύπο: 
 
 

Λi = [0,75 * (Βi / Βmax) + 0,25 * (Kmin/Ki)]*100 
 
όπου: 
 
Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

 
Βi   : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 
Kmin  : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη 

τιμή 
Κi    : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

 
 
 
Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη 
που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το 
μεγαλύτερο Λ. 
 
Μετά από αυτά η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών θα συντάξει σχετικό 
πρακτικό, το περιεχόμενο του οποίου θα γνωστοποιήσει εγγράφως στους 
συμμετέχοντες η Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να 
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γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται 
ανωτέρω: 

Α. Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007), όπως αυτά αναφέρονται και 
στο άρθρο 9 της παρούσας, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
των παραπάνω περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. 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. 

Β. Οι αλλοδαποί : 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο   να   προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 
64/16.03.2007), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης 2, του εδ. Α 
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ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της περίπτωσης 3, του εδ. Α του παρόντος άρθρου. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 
1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β 

του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου. 

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδ. Γ του 
παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η υποψήφια στο 
διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7.α.1.ια΄ και 
7.β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 
το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. 
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται 
από το αρμόδιο τμήμα του πρωτοδικείου της έδρας της υποψήφιας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης. 

5)  Σε περίπτωση Α.Ε. τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών που 
προσκόμισε επικαιροποιημένα.  

Δ. Οι Συνεταιρισμοί : 
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
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Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α/16-03-2007), για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 

2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. Α του παρόντος 
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 
περίπτωσης 2 του εδ. Β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδ. 
Γ του παρόντος. 

3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Ε. Ενώσεις προμηθευτών : 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που 
συμμετέχει στην Ένωση. 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή 
του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του 
υπόχρεου, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας 
εγκατάστασης.  Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων 
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
υποψηφίου από τον διαγωνισμό και η σύμβαση συνάπτεται με τον υποψήφιο 
που υπέβαλλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, με τις ίδιες, ως άνω, προϋποθέσεις. 
Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών, τα οποία μπορούν να ζητηθούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι περιοριστική. 
Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανωτέρω τότε η 
κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο, κοκ. 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς και μέχρι την 
έκδοση της κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 της παρούσης,  καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
Προκήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Επιτροπής 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, μετά από πρόταση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα  
ανάδοχο και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλους τους λοιπούς 
συμμετέχοντες. 
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η τήρηση του 
προβλεπόμενου από το άρθρο 5 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με 
το άρθρο 5 του Ν. 3414/2005 ελέγχου για την εφαρμογή του οποίου ισχύει η 
με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.8.07) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης - Επικρατείας. 
Σε περίπτωση συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την 
έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3310/2005 επέρχονται οι συνέπειες και 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 
και 7 του νόμου του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του 
Ν. 3414/2005 ελέγχου. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης εις αυτόν 
της ανωτέρω ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών του Διαγωνισμού, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει κατακύρωση  του έργου 
για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας  του έργου 
σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας και το 50%  της προϋπολογισθείσας 
αξίας  του έργου σε περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του ανωτέρω ποσοστού απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον Ανάδοχο. 
Από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής απόφασης της Επιτροπής 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
Η Επιτροπή Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, μετά από σχετική αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα: 

i) να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία ΙΙ των περ. α και β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 
ii) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, 
iii) να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 

να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει 
λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

iiii) να αποφασίσει την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

 όταν η Αναθέτουσα Αρχή δεν χρειάζεται πλέον την υπηρεσία λόγω 
διακοπής ή περιορισμού του συνολικού προγράμματος 
καταπολέμησης, για το οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί αυτή 
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(η υπηρεσία), 
 όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που 

επιβάλλουν την ματαίωση του διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του προκριθέντα του διαγωνισμού σχετική σύμβαση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει 
η ανακοίνωση του άρθρου 21 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
Στην περίπτωση που ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία του άρθρου 21 κηρύσσεται έκπτωτος. Στην 
περίπτωση αυτή  (που κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος), η Επιτροπή 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της 
προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή την επανάληψη του 
διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του 
έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 
1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης αορίστου χρόνου, που 

θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας  του προσφερομένου Έργου, 
χωρίς Φ.Π.Α. 

2) Καθώς και κάθε δικαιολογητικό που αναφέρεται στην παρούσα και λήγει 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με ημερομηνία 
μεταγενέστερη της ημερομηνίας πρόσκλησης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται 
στην Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 
και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε 
περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο. 
Στην περίπτωση που Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η 
Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες στις 
κείμενες διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 34 παρ. 5 Π.Δ. 118/2007).  

ΑΡΘΡΟ 24: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
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φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα 
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 
Κομοτηνή. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Χρονοδιάγραμμα παράδοσης 
Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 
Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι χρόνοι παράδοσης των επί μέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο 
Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας προκήρυξης. 
Παράταση χρονοδιαγράμματος 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης  του 
έργου έως τρεις (3) φορές και όχι πέραν του εξαμήνου συνολικά, ασκώντας 
και μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα το δικαίωμα προαίρεσης εφόσον 
παραστεί ανάγκη. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης του  έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου 
από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης του Έργου και την τμηματική παραλαβή αυτού από την 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου στο τέλος έκαστου μήνα. 
Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με επιτόπιους ελέγχους βάσει 
των οποίων οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα συντάσσουν σε μηνιαία 
βάση πρακτικά παρακολούθησης του έργου για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
τα οποία θα υποβάλλουν εν συνεχεία στην Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου, προκειμένου να προβαίνει σε τμηματικές παραλαβές  
και να συντάσσει μηνιαίως τα σχετικά πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής. 
H πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά τους αεροψεκασμούς θα υπολογίζεται 
αποκλειστικά με τα στρέμματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν 
αεροψεκασμοί. Για την καταπολέμηση με επίγεια μέσα η πληρωμή του 
Αναδόχου θα γίνεται με βάση την τιμή / μονάδα μέτρησης  που θα καταθέσει 
σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά για κάθε τμήμα του φυσικού 
αντικειμένου  και για το μέρος του έργου που θα πιστοποιείται κάθε φορά από 
τις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. Διευκρινίζεται 
ότι ειδικότερα για τις εφαρμογές με επίγεια μέσα που η μονάδα 
μέτρησης είναι τα στρέμματα, στον υπολογισμό της έκτασης θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των εφαρμογών που θα απαιτηθούν επί των 
στρεμμάτων αυτών, δηλαδή οι δειγματοληψίες, η ψεκασμοί, οι 
επαναληπτικές δειγματοληψίες για τον έλεγχο της επιτυχίας τους, η 
τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους, η ενημέρωση 
του πληθυσμού, κ.λ.π.  
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει 
των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
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θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών 
το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία 
αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του 
Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα 
κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η 
προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει 
αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 
παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και 
θα θεωρείται οριστική.  
Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά την 
κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων 
Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση  από τον 
Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις Εθνικές 
Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ – ΚΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι 
αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των συνεπικουρούντων αυτήν 
αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
Έργου ανά  Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου. 
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος έκαστου μήνα στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου μηνιαία αναλυτική Έκθεση 
Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει 
αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και 
αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του 
έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την 
ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 
Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης – 
Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του 
Αναδόχου και συντάσσει μηνιαίως το σχετικό πρακτικό παρακολούθησης του 
έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο 
διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου,  η αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης-Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει άμεσα εγγράφως 
τον υπαίτιο Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και των 
διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του 
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σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα 
πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό 
πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις πλημμέλειες που 
δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης του έργου θα 
υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον ενδιαφερόμενο ανάδοχο. 
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει 
των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 
εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον 
Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα 
Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των 
Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία 
παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων 
του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική. 
Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα 
σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί 
επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών 
το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα 
γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου,  οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται 
εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το 
ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και 
άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή 
ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης 
μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία 
παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα 
μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες 
βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή 
παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την 
συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την 
επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία 
της προηγούμενης παραγράφου. 
Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά 
είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου 
των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της 
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τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών 
ημερών στην οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου, συντάσσοντας το 
σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου 
του ανωτέρου χρόνου, η παραλαβή του συνόλου του έργου θα 
πραγματοποιείται αυτόματα 
Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από 
οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής 
Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα 
του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες 
υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας 
ποσού 4.000,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το 
ελάττωμα. 
Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης 
από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές Παρακολούθησης – Πιστοποίησης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση 
του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να 
συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες 
παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το 
δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 4.000,00 € ανά 
πρακτικό παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε 
εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο 
τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την 
διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής 
ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς 
να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που τους δόθηκαν ή 
που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί 
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με 
τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας 
της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στο μέλλον. 
Εάν ο Ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους, εκπροσώπους ή 
υπαλλήλους του προσφέρει, συμφωνεί ή δίδει σε οιονδήποτε ατέλεια, δώρο, 
φιλοδώρημα ή προμήθεια ως δέλεαρ ή ανταμοιβή για παράνομη ενέργεια ή 
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παράλειψη νόμιμης ενέργειας σε σχέση με τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 
μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε 
περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 30: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη 

Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής διά των αρμοδίων υπηρεσιών της,  σύμφωνα και με το άρθρο 27 
της παρούσας. 

2) Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί και 
χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων. 

4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με 
την άσκηση του επαγγέλματός του. 

Μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 
1) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, 
πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών 
και εγκαταστάσεων. 

2) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, 
όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει 
στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και 
μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του 
πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και 
κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές 
καταπίπτουν. 
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
συναινετική και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, 
αμφισβήτησης ή απαίτησης στη διάρκεια της εξέλιξης του έργου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια 
της Κομοτηνής για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. 
 
ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
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ΑΡΘΡΟ 31: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ  

Η παρουσία των κουνουπιών αποτελεί διαχρονικά το μεγαλύτερο 
παράγοντα όχλησης για τους κατοίκους όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
της Π.ΑΜ.Θ και κατά συνέπεια συμβάλλει αποφασιστικά στην υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής τους. Επιπρόσθετα τα κουνούπια συμμετέχουν αρνητικά 
στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και του τουρισμού, ενώ τον τελευταίο χρόνο, 
στην Π.Α.Μ.Θ. παρατηρήθηκε και  προσβολή ανθρώπων από τον ιό του 
δυτικού Νείλου που έχει αποδοθεί σε τσιμπήματα από μολυσμένα κουνούπια. 
Για τους παραπάνω κυρίως λόγους, κατά το έτος 2012  εφαρμόστηκε σε όλες 
τις Π.Ε πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας και περιορισμένης ακμαιοκτονίας (ULV), καθώς και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας,  με βάση κυρίως τις οδηγίες και τις 
απαραίτητες άδειες των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  Εξαιτίας του βιολογικού κύκλου του 
κουνουπιού και φέτος το έργο θα υλοποιηθεί σε υδάτινες επιφάνειες που 
βρίσκονται σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ και οι οποίες αποτελούν 
εν δυνάμει εστίες ανάπτυξης κουνουπιών. Επειδή οι εστίες ανάπτυξης και 
αναπαραγωγής των κουνουπιών μεταβάλλονται πολύ εύκολα εξαιτίας των 
καιρικών φαινομένων, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με απόλυτη ακρίβεια 
το μέγεθος του φυσικού αντικειμένου. Στον Ανάδοχο θα παραδοθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όλα τα στοιχεία 
για τη διευκόλυνση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΑΜΘ, 
όπως χάρτες για ορυζώνες, λιμνάζοντα ύδατα, πιθανές εστίες ανάπτυξης 
κουνουπιών, είδη κουνουπιών κ.λ.π., τα οποία στοιχεία έχει στη διάθεσή της η 
Αναθέτουσα Αρχή από σχετική μελέτη καταπολέμησης κουνουπιών που 
εκπονήθηκε το έτος 2011 για λογαριασμό του ΚΕΕΛΠΝΟ του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αληλλεγγύης και αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα 
συμπεριλαμβανομένης και της ΠΑΜΘ, καθώς και στοιχεία που κατατέθηκαν 
από τον ανάδοχο που υλοποίησε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 
στην ΠΑΜΘ κατά το τρέχον έτος, από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της 
Π.Α.Μ.Θ κατά τα προηγούμενα έτη και τέλος την υφιστάμενη  βιβλιογραφία.  

Σύμφωνα μ’ αυτά, για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, 
υπάρχουν τα εξής στοιχεία που υπαγορεύουν το μέγεθος του έργου, για κάθε 
έτος (2013 και 2014) εφαρμογής του προγράμματος.   
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ/ ΕΤΟΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΕΤΟΣ 

 
 

1. ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ* 
Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 110.000 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 90.000 

Γ. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 180.000 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 9.000 

2. ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ** 
Α. ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ   
Α1. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΧΡΙ 500 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 100 
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Α2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 501-2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 40 

Α3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2001- 5000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 9.000 
Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 40.000 
* Αφορά το σύνολο των ενεργειών που σχετίζονται με την υλοποίηση της 
δράσης /μονάδα μέτρησης ανά έτος και περιλαμβάνει και τις επαναληπτικές 
εφαρμογές. 
** Ακμαιοκτονία: Αφορά όλους τους τύπους (ULV και υπολειμματική) και θα 
πραγματοποιηθεί ανά έτος εφόσον προκύψει ανάγκη και αφού εκδοθούν οι 
σχετικές άδειες και εγκρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση για το αντίστοιχο 
ποσό και με βάση την τιμή ανά μονάδα μέτρησης θα πραγματοποιηθεί ανά 
έτος προνυμφοκτονία. 
 
   Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2013 & 2014,  περιλαμβάνει την 
παρακολούθηση από εδάφους κατά τα έτη 2013 και 2014 των 
προνυμφών των κουνουπιών και την διενέργεια από εδάφους κατά τα 
έτη 2013 και 2014  παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και 
υπολειμματικής ακμαιοκτονίας,  καθώς επίσης και την διενέργεια 
αεροψεκασμών κατά τα έτη 2013 και 2014 για την καταπολέμηση 
κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και της 
περιορισμένης ακμαιοκτονίας.  
Από τεχνικής άποψης το έργο διαχωρίζεται σε δύο δράσεις***  με στόχο 
την πληρέστερη περιγραφή του.  
*** Είναι το σύνολο των επιμέρους εφαρμογών από αέρος και εδάφους, που 
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του έργου και απαιτούνται σε ένα 
ολοκληρωμένο έργο καταπολέμησης κουνουπιών,  προκειμένου αυτό να έχει 
επιτυχία.  
    
ΔΡΑΣΗ Α «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»: «Παρακολούθηση από εδάφους 
των προνυμφών των κουνουπιών και διενέργεια από εδάφους 
παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 και 2014». 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο: 
α) Την παρακολούθηση από εδάφους κατά τα έτη 2013 και 2014 των 
προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης του 
έργου στην Περιφέρεια ΑΜΘ, τη διενέργεια ψεκασμών από εδάφους κατά τα 
ως άνω έτη στο φυσικό, αγροτικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της 
περιοχής, καθώς και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων 
εφαρμογών. Το μέγεθος της δράσης για κάθε έτος εφαρμογής αυτής ανά 
μονάδα μέτρησης και ανά έτος, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» / ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΕΤΟΣ 

1. ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ*   
Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 10.000 
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Β. ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 20.000 

Γ. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 160.000 

 Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 9.000 
2. ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ**   

Α. ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ   
Α1. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΧΡΙ 500 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 100 

Α2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 501-2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 40 

Α3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 2001- 5000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 9.000 
 
 
* Αφορά το σύνολο των παρεμβάσεων /μονάδα μέτρησης ανά έτος και 
περιλαμβάνει και τις επαναληπτικές εφαρμογές.  
**Ακμαιοκτονία. Αφορά όλους τους τύπους (ULV και υπολειμματική)  και θα 
πραγματοποιηθεί ανά έτος εφόσον προκύψει ανάγκη και αφού εκδοθούν οι 
σχετικές άδειες και εγκρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση για το αντίστοιχο 
ποσό και με βάση την τιμή ανά μονάδα μέτρησης θα πραγματοποιηθεί  ανά 
έτος προνυμφοκτονία.  
Διευκρινίζεται ότι: 
 Οι εργασίες που αναφέρονται στην υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών 

της δράσης (προνυμφοκτονία και ακμαιοκτονία) περιλαμβάνουν α) την  
παρακολούθηση του πληθυσμού προνυμφών και ακμαίων, η οποία 
επιτυγχάνεται μέσω δειγματοληψιών προνυμφών και την τοποθέτηση 
παγίδων για τα ακμαία, β) ψεκασμούς από εδάφους, γ) έλεγχο 
αποτελεσματικότητας εφαρμογών και δ) ενέργειες ενημέρωσης του 
πληθυσμού.  

 Στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία ή κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής επιβάλλεται η διενέργεια περισσότερων εφαρμογών  
προνυμφοκτονίας ή αντίστροφα, για το αντίστοιχο ποσό και με βάση την 
τιμή ανά μονάδα μέτρησης που θα προκύψει θα πραγματοποιηθεί 
διαφορετική ενέργεια. 

 Η αναθέτουσα Αρχή εκτιμώντας τις ιδιαίτερες καταστάσεις που τυχόν 
θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, διατηρεί 
το δικαίωμα να μην κατανείμει το έργο ομοιόμορφα για κάθε έτος 
που διαρκεί η σύμβαση, αλλά να  υλοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα του 
φυσικού αντικείμενου κατά το πρώτο ή το δεύτερο έτος ισχύος της 
σύμβασης. 

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και 
να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 
Υ1/Γ.Π.οικ.31343/17.3.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ή οποιαδήποτε 
νεότερη ισχύει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 
 
Ειδικότερα η δράση Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» περιλαμβάνει ανά 
έτος: 
Α) Ενέργειες χαρτογράφησης του πεδίου δράσης  
- Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, περιαστική και αστική 
χαρτογράφηση. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την ανάθεση του έργου θεματικούς χάρτες στο 
εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ ’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 
1:25.000) για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, 
φυσικό και αστικό σύστημα) καθώς και να επικαιροποιεί συνεχώς αυτούς κατά 
την διάρκεια του έργου. 
- Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και 
τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). 
Ο Ανάδοχος θα καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των 
δειγματοληπτικών σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες, 
όπου θα εμφαίνονται οι δειγματοληπτικοί σταθμοί και οι περιοχές 
παρέμβασης. H σήμανση θα πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου 
παρέμβασης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, και θα παραδοθεί σε έντυπη 
και ψηφιακή μορφή στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
και στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου κάθε Π.Ε.  
Β) Ενέργειες παρακολούθησης πληθυσμού προνυμφών και ακμαίων με 
σκοπό την κατάστρωση σχεδίου καταπολέμησης και τον έλεγχο 
αποτελεσματικότητας των καταπολεμήσεων. 
- Παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και 
καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνυμφών κουνουπιών, στους 
ορυζώνες, στο φυσικό, αστικό και στο περιαστικό σύστημα των 
οικισμών. 
Η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα γίνεται καθημερινά σε εκθέσεις που θα 
συμπληρώνει ο Ανάδοχος, τις οποίες θα αποστέλλει εβδομαδιαία ή 
ενδιαμέσως εφόσον απαιτηθεί με Fax ή ηλεκτρονικά  στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου κάθε 
Π.Ε.. Η προφορική ενημέρωση, της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας από τον 
ανάδοχο, σχετικά με την  κατάσταση και την εικόνα της περιοχής θα είναι 
διαθέσιμη οποιαδήποτε χρονική στιγμή  αυτή ζητηθεί.  
- Παρακολούθηση  ακμαίων κουνουπιών με εντομοπαγίδες. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων παρακολούθησης 
ακμαίων κουνουπιών και να το αποτυπώσει στους επιχειρησιακούς χάρτες,  
αποτελούμενο από σαράντα (40) πιστοποιημένες (από αρμόδιες αρχές της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού)  παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών (φωτός 
και ξηρού πάγου κατανεμημένες σε ολόκληρο το πεδίο δράσης και σε θέσεις 
και αριθμό ανά Π.Ε. που θα του υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσω 
των Επιτροπών της.   
Οι συλλήψεις των παγίδων θα καταγράφονται ανά δεκαπενθήμερο σε ειδικό 
έντυπο το οποίο θα αποστέλλεται το αργότερο μία εβδομάδα μετά τις 
συλλήψεις με φαξ ή ηλεκτρονικά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου κάθε Π.Ε. Τα δεδομένα 
που συλλέγονται αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και 
διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία. 
Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του 
πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στο αγροτικό, περιαστικό, αστικό και 
φυσικό σύστημα της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την 
κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και 
Σαββατοκύριακο ή Αργίες).  
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- Υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό στο αγροτικό, φυσικό, αστικό και 
περιαστικό σύστημα. 
Με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης (είδος, την πυκνότητα και το στάδιο 
των προνυμφών), ο Ανάδοχος θα υποδεικνύει έγκαιρα και θα κοινοποιεί κάθε 
Παρασκευή στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Πιστοποίησης Έργου κάθε Π.Ε. με Fax ή ηλεκτρονικά το προτεινόμενο 
πλάνο διενέργειας ψεκασμών της επόμενης εβδομάδος, που θα 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την γεωγραφική θέση και τη συνολική επιφάνεια 
προς ψεκασμό, τις πλάκες των ορυζώνων που πρέπει να ψεκαστούν και το 
αρδευτικό δίκτυο στο οποίο ανήκουν.  Επίσης θα περιλαμβάνονται στοιχεία 
που αφορούν τα συνεργεία καταπολέμησης, όπως ενδεικτικά ο χρόνος (ώρα), 
ο τόπος (θέσεις ψεκασμού) , το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου 
του κάθε συνεργείου, το είδος καταπολέμησης (προνυμφοκτονία ή 
ακμαιοκτονία), τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, αριθμός 
κυκλοφορίας οχημάτων. Επίσης θα αναφέρονται ο αριθμός και το είδος των 
προνυμφών ανά εστία, οι εκτιμώμενες εκτάσεις σε στρέμματα που θα 
ψεκαστούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αποχετευτικά συστήματα - 
ομβρίων,  καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες ζητάει η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία προκειμένου να ασκήσει την  παρακολούθηση του έργου και 
κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισμό του μεγέθους του φυσικού 
αντικειμένου που προτίθεται να υλοποιήσει κατά το διάστημα αυτό.  
Σε περίπτωση που υπάρχουν από τον ανάδοχο ευρήματα που συνηγορούν 
στην εκτέλεση αεροψεκασμού θα ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης 
– Πιστοποίησης της Π.Ε. και θα αναφέρει  τις προτεινόμενες επιφάνειες για 
αεροψεκασμό. Στη συνέχεια η Επιτροπή εκτιμώντας τα ευρήματα που 
προέκυψαν από δικούς της ελέγχους θα ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά ή με 
fax τη  Διευθύνουσα Υπηρεσία, για το σύνολο των προς ψεκασμό από αέρα 
επιφανειών της Π.Ε  στις οποίες απαιτείται επέμβαση 
Επισημαίνεται ότι οι αεροψεκασμοί εκτελούνται μετά από τηλεφωνική 
ενημέρωση/ εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, ο 
οποίος οφείλει να ανταποκρίνεται άμεσα στην εντολή και θα φέρει την ευθύνη 
εκτέλεσης των  προγραμματισμένων αεροψεκασμών. Εξυπακούεται ότι δεν 
δύναται να πραγματοποιεί ο ανάδοχος αεροψεκασμούς χωρίς την εντολή 
(έγγραφη ή προφορική )της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
- Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών από εδάφους εκ μέρους του 
αναδόχου. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων 
καταπολέμησης, ενώ οφείλει να πραγματοποιεί περαιτέρω ελέγχους εφόσον 
του ζητηθούν και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
των Επιτροπών Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Π.Ε. Επίσης ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στις 
Επιτροπές την αναγκαιότητα  επανάληψης των επεμβάσεων καταπολέμησης 
σε εκτάσεις όπου τα αποτελέσματα των πληθυσμών των κουνουπιών και των 
προνυμφών τους μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους 
αποτελεσματικότητας, δεν είναι ικανοποιητικά και να εξηγεί  τους λόγους. 
Γ) Ενέργειες καταπολέμησης με επίγειους ψεκασμούς 
- Διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, αστικό και περιαστικό 
σύστημα των   οικισμών της περιοχής και έλεγχος αποτελεσματικότητάς 
τους. 
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Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου του επίγειου 
ψεκασμού στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, κατάλληλα και 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα θα προμηθεύεται με 
δική του ευθύνη ο Ανάδοχος. 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέτει καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου τουλάχιστον από ένα (1) κλειστό, ασφαλή και με επαρκές εμβαδόν 
αποθηκευτικό χώρο σε δύο (2) τουλάχιστον Περιφερειακές Ενότητες όπου θα 
εφαρμοστεί πρόγραμμα επιγείων ψεκασμών  και στον οποίο θα φυλάσσονται 
ανά πάσα στιγμή τα σκευάσματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις 
επεμβάσεις των προσεχών επτά (7) ημερών τουλάχιστον. Ο χώρος αυτός θα 
γνωστοποιηθεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στις Επιτροπές Πιστοποίησης 
και μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τις 
Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου που θα συγκροτηθούν. 
Τα αχρησιμοποίητα σκευάσματα μπορεί να σημαίνονται κατάλληλα πριν τη 
χρήση τους από τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης έργου  -
εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία- ενώ  τα άδεια 
κουτιά των χρησιμοποιημένων σκευασμάτων  θα διατηρούνται με ευθύνη του 
αναδόχου στους παραπάνω χώρους έως την ολοκλήρωση εκτέλεσης του 
έργου και θα αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο της χρήσης τους. Με το πέρας 
του έργου και μετά από έγγραφη ενημέρωση των Επιτροπών 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Π.Ε. μπορεί να διαθέσει τις άδειες 
συσκευασίες,  σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και οι Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου των Π.Ε  θα μπορούν κάθε στιγμή να διενεργούν 
ελέγχους τόσο για την καταλληλότητα (ημερομηνίες παρασκευής και λήξης, 
συνθήκες αποθήκευσης κ.ά.) όσο και για την ορθή χρήση εφαρμογής των 
φαρμάκων (δοσολογίες, μέτρα προστασίας των ψεκαστών, διαχείριση άδειων 
συσκευασιών κ.ά.). Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης, θα 
πραγματοποιηθούν με ευθύνη των Επιτροπών Πιστοποίησης και 
Παρακολούθησης των Π.Ε και ειδικότερα των συμμετεχόντων στις Επιτροπές 
Πιστοποίησης εκ μέρους της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε,  μέχρι 20 δειγματοληψίες / έτος συνολικά διαλύματος ψεκαστικού 
υγρού, το οποίο θα αποστέλλεται για ανάλυση σε κατάλληλο εργαστήριο. Οι 
δαπάνες αποστολής και ανάλυσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και 
για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης του έργου να δηλώσει στην Αναθέτουσα Αρχή το 
εργαστήριο με το οποίο θα συνεργαστεί και να προσκομίσει σύμβαση 
συνεργασίας με αυτό.  
Οι ψεκασμοί θα διενεργούνται στις περιοχές  που έχει αναφέρει ο Ανάδοχος 
με το σχετικό έγγραφό του προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία & και τις 
Επιτροπές Πιστοποίησης και Παρακολούθησης της Π.Ε. Στην περίπτωση που 
προκύψουν ενδιάμεσα αλλαγές στο πρόγραμμα οφείλει να τις αναφέρει 
ΑΜΕΣΑ στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στις Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου, εκτός κι αν οι αλλαγές γίνουν με υπόδειξη των 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης έργου των Π.Ε. Μετά την 
εφαρμογή ψεκασμών θα διενεργείται από το προσωπικό του Αναδόχου 
έλεγχος αποτελεσματικότητας. Επίσης ελέγχους αποτελεσματικότητας 
δύνανται να διενεργούν και οι Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
Έργου των  Π.Ε. Εξυπακούεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη 
του ψεκασμού σε έκταση, όπου τα αποτελέσματα των ελέγχων 
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αποτελεσματικότητας δεν είναι ικανοποιητικά. 
- Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια 
ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα των οικισμών της 
περιοχής. 
Σε συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία & και τις Επιτροπές 
Πιστοποίησης και Παρακολούθησης των Π.Ε θα πραγματοποιούνται 
εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών στους οικισμούς της περιοχής 
εφαρμογής του προγράμματος. Κατά προτεραιότητα οι εφαρμογές αυτές θα 
εφαρμόζονται σε αστικές διαδρομές ανοικτών ρεμάτων, στραγγιστικές 
τάφρους, θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων, φρεάτια ομβρίων και  
λιμνάζοντα νερά. Οι εστίες των προνυμφών στο αστικό σύστημα θα 
επισημαίνονται από τον ανάδοχο στους επιχειρησιακούς χάρτες και θα 
διενεργείται καταπολέμηση.  Σε περίπτωση που από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία και τις Επιτροπές  υποδειχθούν πρόσθετες εστίες προνυμφών στο 
αστικό σύστημα, όπως ιδιωτικοί ατομικοί ή ομαδικοί βόθροι, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται στην επιβεβαίωσή τους, στην επισήμανσή τους στους 
υπάρχοντες χάρτες και στη διενέργεια ψεκασμών με βάση αυτούς. 
- Διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου 
(ULV) σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής 
Μετά από υπόδειξη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε συνεργασία με 
αυτήν θα πραγματοποιούνται εφαρμογές επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας 
υπέρμικρου όγκου (ULV) σε επιλεγμένους οικισμούς της περιοχής. 
Οι παρεμβάσεις αυτές θα γίνονται μόνο μετά την έκδοση σχετικών αδειών 
από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και με τα επιτρεπόμενα από αυτές 
σκευάσματα, διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική 
συμβατότητα των εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών 
μη στόχων. 
Στην περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων σε ανθρώπους από νοσήματα που 
μεταδίδονται με διαβιβαστές η ευθύνη για το σχεδιασμό, οργάνωση, 
συντονισμό και εφαρμογή ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) περιέρχεται 
στον Γενικό Διευθυντή της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Α.Μ.Θ, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων.   
- Διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας σε 
επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
Σε συμφωνία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία θα πραγματοποιούνται δράσεις 
ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε 
φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές. Επίσης θα πραγματοποιούνται εφαρμογές 
ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική δράση σε χώρους 
ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών της Περιφέρειας AMΘ, και ειδικότερα σε 
χωριά, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Προνοιακά Ιδρύματα, κέντρα φιλοξενίας 
μεταναστών, σωφρονιστικά καταστήματα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους 
αποθηκευτικούς χώρους, τις σταυλικές εγκαταστάσεις και σε λοιπούς χώρους 
του αστικού & περιαστικού συμπλέγματος, όπου διαχειμάζουν τέλεια έντομα. 
Στους χώρους αυτούς οι εφαρμογές υπολειμματικής ακμαιοκτονίας θα 
πραγματοποιούνται οπωσδήποτε κατά το Φθινόπωρο και τις αρχές της 
Άνοιξης πριν την έναρξη των εφαρμογών προνυμφοκτονίας αλλά και 
ταυτόχρονα αν παραστεί ανάγκη κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
και των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. Επίσης θα 
πραγματοποιούνται εφαρμογές προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας στα 
βασικά ρέματα που διατρέχουν την Περιφέρεια ΑΜΘ. 
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Και αυτές οι παρεμβάσεις θα γίνονται μετά την έκδοση σχετικών αδειών από 
τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και με τα επιτρεπόμενα από αυτές σκευάσματα, 
διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική συμβατότητα των 
εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών μη στόχων. 
- Ενημέρωση Διευθύνουσας Υπηρεσίας, Δημοτικών Αρχών και τοπικού 
πληθυσμού για τους προβλεπόμενους κάθε ημέρα ψεκασμούς. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εβδομαδιαία ενημέρωση (κάθε Παρασκευή) 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τουλάχιστον των Δημοτικών Αρχών της 
περιοχής σχετικά με το πρόγραμμα περιφοράς που θα ακολουθήσει τόσο για 
την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό, 
φυσικό και αστικό σύστημα της περιοχής όσο και για τους διενεργούμενους 
ψεκασμούς, καθώς και για τυχόν αλλαγές αυτού για οποιονδήποτε λόγο. 
Δ) ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
- Ενημέρωση τοπικού πληθυσμού 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού σε 
συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες της 
ΠΑΜΘ με κατάλληλες διαδικασίες και δράσεις. Οφείλει δηλαδή να εκδώσει 
σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία θα διανεμηθούν μέσω των 
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό της περιοχής, να αναρτήσει στο 
Διαδίκτυο πληροφορίες και οδηγίες, να προβαίνει σε ανακοινώσεις στα ΜΜΕ 
κλπ. 
- Κατάρτιση  εβδομαδιαίου  προγράμματος  προσωπικού   
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε Παρασκευή (εγγράφως και σε 
ηλεκτρονική μορφή) στην Διευθύνουσα υπηρεσία και στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου των Π.Ε, το προτεινόμενο 
πλάνο διενέργειας δειγματοληψιών - ψεκασμών της επόμενης 
εβδομάδος που θα περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται και παραπάνω, μεταξύ 
άλλων την γεωγραφική θέση και τη συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό, τις 
πλάκες των ορυζώνων που πρέπει να ψεκαστούν και το αρδευτικό δίκτυο στο 
οποίο ανήκουν.  Επίσης θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τα 
συνεργεία καταπολέμησης, όπως ενδεικτικά ο χρόνος (ώρα), ο τόπος (θέσεις 
ψεκασμού), το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο του υπεύθυνου του κάθε 
συνεργείου, το είδος καταπολέμησης (προνυμφοκτονία ή ακμαιοκτονία), τα 
σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, αριθμός κυκλοφορίας οχημάτων, τα 
ονοματεώνυμα των εργαζομένων και τα μέσα με τα οποία θα μετακινηθούν 
κλπ. Οι όποιες τροποποιήσεις του προγράμματος θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στους παραπάνω εγκαίρως. Ειδάλλως τόσο η μη υποβολή του 
προγράμματος όσο και η μη έγκαιρη γνωστοποίηση των αλλαγών του, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι αποτελούν λόγο για τη λύση της σύμβασης με υπαιτιότητα 
του αναδόχου.  
- Άλλες συμπληρωματικές ενέργειες 
Ο Ανάδοχος μετά από συνεργασία και συμφωνία με την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες επιπλέον ενέργειες 
που θα διασφαλίσουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, όπως υποβολή 
προτάσεων για τον περιορισμό εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών και την 
ορθολογική διαχείριση των υδάτων στην περιοχή εφαρμογής του έργου. 
Επίσης διευκρινίζεται ότι οι εργασίες που αφορούν στην παρακολούθηση του 
πληθυσμού των προνυμφών στο αγροτικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα 
της περιοχής θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και 
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Σαββατοκύριακο ή Αργίες). 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία – μέσω των Επιτροπών Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου των Π.Ε-.θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τακτικά το 
έργο του Αναδόχου. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται 
οποτεδήποτε σχετικούς ελέγχους από τους εκπροσώπους της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου 
των Π.Ε. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί κακή εκτέλεση 
του έργου τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 Ο Ανάδοχος θα συντάσσει στο τέλος κάθε μήνα έκθεση, στην οποία θα 
αναφέρονται στοιχεία του έργου  που πιστοποιούν την σωστή εφαρμογή του 
προγράμματος καθώς και την έκταση η οποία ψεκάστηκε κατά το διάστημα 
αυτό και θα κατατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
Έργου της Π.Ε. και στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 
 
ΔΡΑΣΗ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»: «Διενέργεια αεροψεκασμών για 
την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας 
και της περιορισμένης ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 και 2014». 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο: 
α) Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών στην 
περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά τα έτη 2013 και 2014. Η συνολική προς 
ψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 230.000 στρέμματα ανά έτος. Πιο 
συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την διενέργεια αεροψεκασμών με ειδικά 
ελικόπτερα για την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας και όπου απαιτηθεί ακμαιοκτονία, εφόσον διασφαλισθούν οι 
απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες Αρχές. 
β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και 
να προβαίνει σε ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 
Υ1/Γ.Π.οικ.31343/17.3.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή οποιαδήποτε νεότερη ισχύει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου. 
ΓΕΝΙΚΑ  
Ο χρόνος και η τεχνική της εφαρμογής των αεροψεκασμών θα υποδεικνύονται 
και θα επιβλέπονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία δια μέσου των 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης έργου των Π.Ε. O Ανάδοχος 
θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα, τα οποία και θα αποθηκεύει σε 
κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και 
φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία, είτε η ίδια ή  
δια μέσω των επιτροπών της, θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων.  
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα καθορίζει την ημέρα και τις ώρες έναρξης, 
διακοπής και λήξης των αεροψεκασμών και θα παρακολουθεί και θα ελέγχει 
την τεχνική εφαρμογή των αεροψεκασμών  μέσω της τήρησης καθημερινών 
ειδικά σχεδιασμένων εκθέσεων παρακολούθησης, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σημεία /ενέργειες ελέγχου. Ο Ανάδοχος 
ευθύνεται για την εκτέλεση των αεροψεκασμών εντός της προθεσμίας που 
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ορίζεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία εκτός εάν εμποδίζεται 
από γεγονότα ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες τέτοιες, ώστε να είναι 
αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή του αεροψεκασμού, κλπ). Διευκρινίζεται 
ότι οι αεροψεκασμοί θα διενεργούνται εάν υπάρξει ανάγκη, κατά την κρίση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας (ακόμη και 
Σαββατοκύριακα ή Αργίες). Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του 
προγραμματισμένου αεροψεκασμού ο ανάδοχος θα κοινοποιεί στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία (εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή) τους λόγους για 
τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν αεροψεκασμοί, αναλυτική κατάσταση 
της γεωγραφικής περιοχής, καθώς και το πότε θα εκτελεστεί ο αεροψεκασμός.  
Οι αεροψεκασμοί θα γίνονται με τα κατάλληλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σκευάσματα. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
είτε η ίδια ή μέσω των επιτροπών της, θα διενεργεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων 
αεροψεκασμών για την καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών.  Στα πλαίσια 
υλοποίησης της δράσης, θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη των Επιτροπών 
Πιστοποίησης και Παρακολούθησης των Π.Ε και ειδικότερα των 
συμμετεχόντων στις Επιτροπές Πιστοποίησης εκ μέρους της Δ/νσης 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε,  μέχρι 20 δειγματοληψίες / 
έτος συνολικά διαλύματος ψεκαστικού υγρού, το οποίο θα αποστέλλεται για 
ανάλυση σε κατάλληλο εργαστήριο. Οι δαπάνες αποστολής και ανάλυσης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει 
αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου να δηλώσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή το εργαστήριο με το οποίο θα συνεργαστεί και να 
προσκομίσει σύμβαση συνεργασίας με αυτό.  
Η διασπορά και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων 
και του όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, θα πρέπει δε αυτά να 
προσαρμόζονται κάθε φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού 
σταδίου καλλιέργειας, κλπ), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα. 
Oι αεροψεκασμοί γενικά θα γίνονται από το μικρότερο δυνατό ύψος. Ειδικά οι 
αεροψεκασμοί υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση ακμαίων 
κουνουπιών θα γίνονται σε ύψος από 100 - 300 πόδια. Πριν αρχίσει ο 
αεροψεκασμός ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει ρύθμιση 
(CALIBRATION) του ψεκαστικού συστήματος των ελικοπτέρων 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα ακροφύσια ώστε να επιτυγχάνεται από το 
προαναφερόμενο επιθυμητό ύψος η κατάλληλη διασπορά του ψεκαστικού 
υγρού ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί ανά στρέμμα, την 
ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων. Στην πιστοποίηση 
των εφαρμογών θα χρησιμοποιηθούν οι καταγραφές που θα προκύψουν από 
τις συσκευές GPS. 
 
Ειδικότερα η δράση Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» περιλαμβάνει: 
 
Β.1. Αντικείμενο του έργου  

Η διενέργεια κατά τη θερινή περίοδο των ετών 2013 και 2014   
αεροψεκασμών σε υδάτινες επιφάνειες (άνω των 100 στρεμμάτων) και σε 
άλλες ανάλογα μεγάλης  έκτασης εστίες  εκκόλαψης προνυμφών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, με σκοπό την μείωση της όχλησης από τα 
κουνούπια. 
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Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η γενικά αποδεκτή 
προνυμφοκτονία και η επιλογή των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για 
τους αεροψεκασμούς σε υδάτινες επιφάνειες, τους ορυζώνες και γενικότερα 
για όπου έχουν λάβει κατ’ εξαίρεση άδεια χρήσης από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι στις οικολογικά 
ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές θα γίνεται χρήση αποκλειστικά 
βιολογικών σκευασμάτων.  Το μέγεθος των εκτάσεων (π.χ. υδάτινες 
επιφάνειες), oι ταυτόχρονες και πολλαπλές εκκολάψεις των προνυμφών των 
κουνουπιών, η ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στις εστίες, είναι 
μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι αεροψεκασμοί χαμηλού 
ύψους με ελικόπτερο, οι οποίοι και είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
επιτυχή έκβαση του προγράμματος καταπολέμησης Κουνουπιών.    
Β.2.  Στόχοι 
Στόχοι της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  μέσω του προαναφερόμενου έργου είναι:  
1. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών κατά τη θερινή περίοδο 
μέσω της μείωσης από την όχληση των κουνουπιών  
2. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας ( μη εμφάνιση επιδημικών νόσων )  
3. Η  ενθάρρυνση για μόνιμη εγκατάσταση κατοίκων σε αγροτικούς οικισμούς 
και η παρεμπόδιση έτσι της εσωτερικής μετανάστευσης  
4. Η  βελτίωση της απόδοσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής  
5. Η τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας 
 
ΓΕΝΙΚΑ  ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ 
 
Εκτός από τους όρους που αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας 
διακήρυξης, γενικά κατά την εκτέλεση των αεροψεκασμών θα ισχύουν και τα 
παρακάτω: 
  Απαγορεύεται ο αεροψεκασμός ή απόρριψη του ψεκαστικού υγρού 
σε κατοικημένους χώρους ή χώρους που βρίσκονται ζώα, μελισσοκομεία, 
πηγάδια και δεξαμενές νερού  ή σε άλλες καλλιέργειες πέρα από αυτές που 
έχουν υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει από το 
ψεκαστικό υγρό στις πιο πάνω περιπτώσεις. 

Η διαπίστωση της εκτελέσεως εργασίας αεροψεκασμού θα γίνεται με 
πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από 
τα μέλη  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου της Π.Ε 
και τον ή τους εκπροσώπους του αναδόχου. 

  Στην περίπτωση που ο αεροψεκασμός δεν εκτελείται σωστά, με 
αποτέλεσμα να αφήνονται αψέκαστες λωρίδες (κενά) ή γίνονται επικαλύψεις 
των ψεκαζόμενων περιοχών ή διαπιστώνεται κατά τις δειγματοληψίες 
ακανόνιστη διασπορά του ψεκαστικού υγρού ή μέγεθος σταγονιδίων διάφορο 
απ’ αυτό που είχε καθορισθεί ή η εφαρμοζόμενη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 
κατά στρέμμα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη της προκαθορισμένης  
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 27 της διακήρυξης του Διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και πιστοποίησης έργου της Π.Ε 
μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, να υποχρεώσει τον ανάδοχο να 
επαναλαμβάνει τον αεροψεκασμό στην έκταση που εφαρμόστηκε κακός 
ψεκασμός χωρίς υπαιτιότητά του, οπότε ο ανάδοχος θα αμειφθεί κανονικά  για 
την εκτέλεση του επαναληπτικού αυτού ψεκασμού εφόσον βέβαια αυτός γίνει 
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σωστά.  
  Για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, ώστε να 

πραγματοποιείται αποτελεσματική ανάμιξη και μεταφορά του στο ψεκαστικό 
σύστημα του ελικοπτέρου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πλήρες 
σύστημα ανάδευσης. Αυτό θα  περιλαμβάνει δοχείο ανάδευσης και αντλία 
μεταφοράς (μετάγγισης) του διαλύματος.  

 Οι αναγκαίες για τον καθημερινό αεροψεκασμό ποσότητες 
προνυμφοκτόνου  θα βρίσκονται με ευθύνη του αναδόχου στο χώρο που θα 
γίνει η εφαρμογή, θα προσμετρώνται καταρχήν από τον υπεύθυνο της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου της κάθε Π.Ε που θα παρευρίσκεται εκεί και στη 
συνέχεια θα γίνεται ο ψεκασμός. Τα σκευάσματα θα χρησιμοποιούνται  
παρουσία του επιβλέποντος επιστήμονα του αναδόχου. Τα υλικά 
συσκευασίας των σκευασμάτων θα απομακρύνονται από το χώρο 
παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, με ευθύνη του αναδόχου, και σύμφωνα 
με τους κανόνες διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων.  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τους υπευθύνους της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου της Π.Ε πάνω σε 
θέματα ρύθμισης του ψεκαστικού συστήματος των πτητικών μέσων, και να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους για την διαδικασία παρασκευής του 
ψεκαστικού υγρού, την εφαρμογή των ψεκασμών, την οριοθέτηση της 
ψεκαζόμενης κάθε ημέρα έκτασης και σε θέματα ασφαλείας που σχετίζονται 
με την τοξικότητα των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται. 

Η Διευθύνουσα υπηρεσία με τις Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου των Π.Ε είναι αυτή που καθορίζει την ποσότητα των 
προς ψεκασμό στρεμμάτων, σε καθημερινή βάση και βεβαιώνει αντιστοίχως 
την έκταση της επιφάνειας που ψεκάστηκε.  

 Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να κάνει αναγνωριστικές πτήσεις 
με την έναρξη του προγράμματος, για τον εντοπισμό των εστιών καθώς και 
την οριοθέτησή τους και των φυσικών και τεχνικών εμποδίων που υπάρχουν 
διάσπαρτα σε αυτές (καλώδια, δέντρα, κτίρια). 

 Λόγω των μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των περιοχών οι οποίες 
ψεκάζονται καθημερινά, δεν είναι δυνατή πάντα η έγκαιρη άφιξη του ή των 
υπευθύνων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης έργου της 
Π.Ε στην περιοχή που γίνεται αεροψεκασμός. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
αεροψεκασμός γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χειριστή-πιλότου, ο οποίος 
σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να κάνει αναγνώριση της περιοχής είτε από 
το έδαφος είτε να εκτελέσει  αναγνωριστική πτήση  πάνω από την περιοχή 
που πρόκειται να ψεκαστεί, πριν την εκτέλεση του αεροψεκασμού  
Σημειώνεται πως ο χειριστής πρέπει να πετά με πλήρη εξοπλισμό (κράνος, 
φόρμα, γάντια κλπ). 

 Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο χειριστής του πτητικού 
μέσου να εκτελέσει αεροψεκασμό σε σημεία (περιοχές) που βρίσκονται κάτω 
ή δίπλα σε τεχνητά ή φυσικά εμπόδια ( πυλώνες Δ.Ε.Η - Ο.Τ.Ε, δένδρα, 
κτίσματα κ.α.).  

 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τα πεδία 
προσγειώσεως (ελικοπτέρου), και να τα διαμορφώσει κατάλληλα ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων. 

 Τέλος ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει τα κατάλληλα 
μέσα για τον γρήγορο ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων και την άμεση 
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εναλλαγή των ψεκαστικών συστημάτων του ελικοπτέρου. 
 
Είδος ψεκασμού 
Η μέθοδος ψεκασμού που χρησιμοποιείται είναι η γενικά αποδεκτή 
προνυμφοκτονία και τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για τους 
αεροψεκασμούς στις υδάτινες επιφάνειες έχουν λάβει άδεια χρήσης από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το μέγεθος των εκτάσεων 
(π.χ. υδάτινες επιφάνειες), οι ταυτόχρονες και πολλαπλές εκκολάψεις των 
προνυμφών των κουνουπιών, η ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού 
στις εστίες, είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι 
αεροψεκασμοί χαμηλού ύψους με ελικόπτερο τα οποία και είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση ενός προγράμματος καταπολέμησης 
κουνουπιών. 
Ο Ανάδοχος θα διαθέτει καθημερινά το εντομοκτόνο που απαιτείται για την 
παρασκευή του ψεκαστικού μίγματος, το οποίο και θα χρησιμοποιεί κάτω από 
τις υποδείξεις  της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου της 
κάθε Π.Ε .  
 
Το μέγεθος της δράσης Β’- Σκευάσματα- Ενδεικτικές Τιμές  
Το ακριβές μέγεθος της έκτασης αεροψεκασμού, θα προκύψει ως προϊόν 
επιτόπιας έρευνας, η οποία θα διενεργείται με ευθύνη της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
έργου κάθε Περιφερειακής Ενότητας.   
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αναθέτουσας το μέγεθος της δράσης για 
κάθε έτος εφαρμογής αυτής ανά μονάδα μέτρησης, αναλύεται στον 
παρακάτω πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
ΕΤΟΣ 

 
 

1. ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ   
Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 100.000 
Β. ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 70.000 

Γ. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ – ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 20.000 

2. ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ*     
Α. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 40.000 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 230.000 
 
 
* Ακμαιοκτονία. Αφορά όλους τους τύπους (ULV και υπολειμματική)  και θα 
πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 2013 και 2014 εφόσον προκύψει ανάγκη και 
αφού εκδοθούν οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση 
για το αντίστοιχο ποσό και με βάση την τιμή ανά μονάδα μέτρησης θα 
πραγματοποιηθεί κατά τα ως άνω έτη προνυμφοκτονία.  
** Αφορά το σύνολο των παρεμβάσεων της Δράσης Β’ ανά μονάδα μέτρησης 
και ανά έτος και περιλαμβάνει και τις επαναληπτικές εφαρμογές. 
Διευκρινίζεται ότι: 
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 Στην περίπτωση που δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία ή κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής επιβάλλεται η διενέργεια περισσότερων εφαρμογών  
προνυμφοκτονίας, για το αντίστοιχο ποσό και με βάση την τιμή ανά 
μονάδα μέτρησης που θα προκύψει θα πραγματοποιηθεί διαφορετική 
ενέργεια. 

 Η αναθέτουσα Αρχή εκτιμώντας τις ιδιαίτερες καταστάσεις που τυχόν θα 
διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, διατηρεί το 
δικαίωμα να μην κατανείμει το έργο ομοιόμορφα για κάθε έτος που διαρκεί 
η σύμβαση, αλλά να  υλοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα του φυσικού 
αντικείμενο κατά το πρώτο ή το δεύτερο έτος ισχύος της σύμβασης. 

 
Η Ρύθμιση του ψεκαστικού συστήματος του πτητικού μέσου 

Πριν αρχίσουν οι αεροψεκασμοί  ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να κάνει σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα υπηρεσία απεικόνιση των 
υδάτινων επιφανειών  και των άλλων εστιών αναπαραγωγής 
κουνουπιών καθώς και των τεχνητών εμποδίων για τον αεροψεκασμό, 
όπως καλώδια, κτήρια κλπ. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
κάνει ρύθμιση (CALIBRATION) του ψεκαστικού συστήματος των πτητικών 
μέσων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα, ώστε με την κατάλληλη 
πίεση (PSI),  και με σταθερή ταχύτητα του πτητικού μέσου, να επιτυγχάνεται 
από το ελάχιστο επιθυμητό ύψος, η κατάλληλη διασπορά του ψεκαστικού 
υγρού, τόσο ως προς την ποσότητα που πρέπει να διασπαρθεί κατά στρέμμα 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σκευάσματος, όσο και ως προς την 
ομοιομορφία της διασποράς και το μέγεθος των σταγόνων του ψεκαστικού 
διαλύματος.  

Κατά τον αεροψεκασμό δε θα χρησιμοποιούνται ψεκαστικά συστήματα  
φθαρμένα και ξεπερασμένης τεχνολογίας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να  προσαρμόζει το ψεκαστικό σύστημα του 
ελικοπτέρου, ώστε καθ’ όλη τη θερινή περίοδο να γίνεται ομοιόμορφα η 
διασπορά του ψεκαστικού διαλύματος ενώ το μέγεθος των σταγονιδίων να 
είναι ελεγχόμενο και να μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που απαιτεί ο 
ψεκασμός.  
 
Η παρασκευή του ψεκαστικού υγρού  
Το ψεκαστικό υγρό  θα αποτελείται από νερό και από το κατάλληλο 
προνυμφοκτόνο. 
Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που θα πρέπει να γίνεται με 
σχολαστική προσοχή τηρουμένων όλων των κανόνων ασφαλείας (ο 
παρασκευαστής θα πρέπει να φορά γάντια, μάσκες κ.λ.π), προστίθεται στο 
δοχείο παρασκευής, η μισή ποσότητα νερού και το φάρμακο, και αρχίζει η 
ανάδευση καθώς προστίθεται με αργό ρυθμό το υπόλοιπο νερό. Η 
χρησιμοποίηση του ψεκαστικού υγρού, πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την 
παρασκευή του και να μην παραμένει για ώρες ή ημέρες στο δοχείο 
παρασκευής.   
Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και γενικότερα ο χώρος ο 
οποίος χρησιμοποιείται από τα ελικόπτερα, θα διατηρείται καθαρός με 
μέριμνα του Αναδόχου. Ρύπανση του χώρου αυτού με προνυμφοκτόνο, 
ψεκαστικό υγρό, υλικά συσκευασίας κλπ. απαγορεύεται απολύτως. 
Όλη η διαδικασία της παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα εποπτεύεται από 
τον υπεύθυνο της  Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου της 
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Π.Ε.  
 
Ψεκασμοί – Δραστικές ουσίες- Διασπορά 
Οι αεροψεκασμοί θα ξεκινούνε με το πρώτο φως της ημέρας (ανατολή ηλίου) 
και όταν η ορατότητα είναι τέτοια που δεν θα εμποδίζει το οπτικό πεδίο του 
χειριστή. Θα περατώνονται όταν καλυφθεί η υποδειχθείσα προς ψεκασμό 
επιφάνεια από τον ή τους  υπεύθυνους της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου της Π.Ε που θα παρευρίσκονται στον αεροψεκασμό, 
εκτός από τις περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν 
(ισχυροί άνεμοι, βροχόπτωση, υψηλές θερμοκρασίες). Η ελάχιστη 
στρεμματική επιφάνεια που θα ψεκάζεται ανά πτήση στους ορυζώνες ορίζεται 
στα 500 στρέμματα και η μέγιστη ημερησίως στα 12.000 στρέμματα. Οι 
αεροψεκασμοί θα εκτελούνται σε υδάτινες επιφάνειες (άνω των 100 
στρεμμάτων). και σε άλλες ανάλογα μεγάλης έκτασης εστίες εκκόλαψης 
προνυμφών. Η ελάχιστη έκταση που δύναται να ψεκαστεί από αέρος 
ανέρχεται στα 2.000 στρέμματα / ημέρα. Για τους αεροψεκασμούς εστιών 
μικρής έκτασης στο φυσικό περιβάλλον και τυχόν διάσπαρτους ορυζώνες, το 
κόστος θα υπολογίζεται με αναγωγή σε στρέμματα του χρόνου 
αεροψεκασμού, δηλαδή ως βάση αναφοράς θα είναι ο χρόνος που απαιτείται 
για να ψεκαστούν 1000 στρέμματα υδάτινης επιφάνειας, δηλαδή 25 min 
αεροψεκασμού αντιστοιχούν σε 1000 στρέμματα υδάτινης επιφάνειας. Ο 
υπολογισμός αυτός είναι ενδεικτικός και αφορά σε ελικόπτερα με ανυψωτική 
ικανότητα άνω των 300 λίτρων. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει την ανυψωτική ικανότητα του ελικοπτέρου, αλλά και να προσκομίσει 
οποιοδήποτε έγγραφο επίσημης αρχής απαιτείται που να το αποδεικνύει, 
ούτως ώστε να εκτιμηθεί ανάλογα ο χρόνος που αντιστοιχεί για να ψεκαστούν 
1000 στρέμματα υδάτινης επιφάνειας.  
Η μέγιστη έκταση που δύναται να ψεκαστεί στο φυσικό και περιαστικό 
σύστημα ανέρχεται στα 10.000 στρέμματα/ ημέρα. 
Οι εκτάσεις προς ψεκασμό θα υποδεικνύονται στον Ανάδοχο και 
συγκεκριμένα στο χειριστή, από τον ή τους υπεύθυνους της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου της Π.Ε. Οι ψεκασμοί του 
ελικοπτέρου θα γίνονται από το χαμηλότερο δυνατό ύψος, ώστε να 
αποφεύγονται τα φυσικά εμπόδια, όπως σύρματα της ΔΕΗ, δέντρα, 
κτίσματα, οχήματα κλπ, με ευθύνη του αναδόχου ή του προσωπικού 
του. Η όλη διαδικασία θα εποπτεύεται από τον ή τους υπεύθυνους της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου της Π.Ε, οι οποίοι θα 
ελέγχουν, θα  παρεμβαίνουν και θα επισημαίνουν τυχόν ανωμαλίες που θα 
παρατηρηθούν κατά την πρόοδό της. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν 
εκτελέσει τον αεροψεκασμό, κατά τον τρόπο που έχει υποδειχθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, θα έχει την υποχρέωση  να επαναλάβει το συγκεκριμένο 
ψεκασμό αναλαμβάνοντας ο ίδιος το σύνολο της σχετικής δαπάνης. 
Θα χρησιμοποιούνται πάντα οι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων δραστικές ουσίες και σε δοσολογίες όπως αυτές 
αναγράφονται στις ετικέτες ή στις αποφάσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας των 
σκευασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης των προνυμφών, 
την ένταση της προσβολής, τη θερμοκρασία του νερού και την περιεκτικότητα 
του υδάτινου όγκου σε οργανική ουσία και  σε  ποσότητα νερού η οποία θα 
καθορίζεται από τον ή τους υπεύθυνους της  Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης Έργου της Π.Ε..  
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Η διασπορά του ψεκαστικού υγρού και το μέγεθος των σταγονιδίων είναι 
συνάρτηση μεταξύ άλλων και του όγκου του μίγματος ανά μονάδα επιφάνειας, 
θα πρέπει δε το ψεκαστικό σύστημα (ακροφύσια) να προσαρμόζεται  κάθε 
φορά στις ισχύουσες συνθήκες (καιρικές, βλαστικού σταδίου καλλιέργειας 
κλπ., υφή του σκευάσματος), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό 
αποτέλεσμα. 
 
Χρόνος εφαρμογής της Δράσης Β’ - Διάρκεια εκτέλεσης ψεκασμού 

Οι αεροψεκασμοί θα πραγματοποιούνται κυρίως κατά τους θερινούς 
μήνες και όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την 
διάρκεια των ετών 2013 και 2014, οπότε θα πρέπει κατά τη διάρκεια των 
εφαρμογών αεροψεκασμού το πλήρωμα του ελικοπτέρου (χειριστές, 
ηλεκτρολόγος, μηχανικός, βοηθητικό προσωπικό)  να είναι εγκατεστημένο στα 
γεωγραφικά όρια  της Π.Α.Μ.Θ.  

Ο ψεκασμός θα αρχίζει το πρωί λίγο πριν την ανατολή του ηλίου και θα 
συνεχίζεται έως ότου  ψεκαστεί η υποδεδειγμένη από τον υπεύθυνο 
επιφάνεια, εκτός αν οι υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου 
απαγορεύουν την ομαλή και αποτελεσματική διενέργειά του. Οι ψεκασμοί 
ενδέχεται να γίνονται επίσης απογεύματα, Σαββατοκύριακα και επίσημες 
αργίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Αναθέτουσα Αρχή.     
 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την εκτέλεση του αεροψεκασμού εντός της 
προθεσμίας η οποία ορίζεται κάθε φορά από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, 
εκτός εάν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες (π.χ. ισχυρός άνεμος, βροχή ή 
καταιγίδα), που εμποδίζουν την πτήση ή άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας. 

Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης 
αντικατάστασης (εντός 2-4 ωρών ) του μέσου που θα διενεργεί τους 
αεροψεκασμούς, με εφεδρικό που θα βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Σε 
περίπτωση που η καθυστέρηση του αεροψεκασμού υπερβεί τις 24 ώρες, θα 
επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ποινική ρήτρα χιλίων ευρώ (1.000 €) στον ανάδοχο για κάθε 
επιπλέον εικοσιτετράωρο. 
  Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης και των δύο (2) ελικοπτέρων ο 
ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώσει τη Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα  για το 
είδος της βλάβης και το χρόνο αποκατάστασης αυτής, καθώς και το χρόνο 
έναρξης των αεροψεκασμών. 
 Εφόσον δεν αποκατασταθεί η βλάβη τουλάχιστον του ενός ελικοπτέρου  
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, θα επιβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή, 
μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ποινική ρήτρα δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000 €) για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο και για χρονικό διάστημα  
μέχρι σαράντα οκτώ (48) ωρών . 
 Στην  περίπτωση  βλάβης και των δύο (2) πτητικών μέσων οφείλει  σε 
διάστημα πέντε (5) ημερών ο ανάδοχος να αντικαταστήσει τα πτητικά του 
μέσα με άλλα τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες. Σε διαφορετική 
περίπτωση η  Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον  κηρύξει έκπτωτο  και να 
εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσω των 
Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου των Π.Ε .θα 
παρακολουθεί και θα ελέγχει το έργο του Αναδόχου, κατά τις ημέρες 
εφαρμογής των αεροψεκασμών, στις εκτάσεις στις οποίες θα 
πραγματοποιούνται οι επεμβάσεις. Μετά το πέρας των αεροψεκασμών θα 
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συντάσσουν ανάλογα με την επιτυχία ή αποτυχία των αεροψεκασμών τα 
παρακάτω έγγραφα που θα παραδίδονται κάθε μήνα στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου:  
Α) Ημερήσιο δελτίο Αεροψεκασμού 
Β) Πρακτικό εκτέλεσης αεροψεκασμού 
Γ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης αεροψεκασμού (πρακτικό παρακολούθησης) 
ή 
Ειδικό Πρακτικό Εφαρμογής κακού ψεκασμού 
Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί κακή εκτέλεση της δράσης, 
δίνονται οδηγίες στον ανάδοχο να αποκαταστήσει τις πλημμέλειες εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών και εφόσον αυτές δεν αποκατασταθούν εντός της 
τασσομένης προθεσμίας, συντάσσεται άμεσα από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου της Π.Ε, το ειδικό πρακτικό 
Εφαρμογής κακού ψεκασμού το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής και αποστέλλεται στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 της Διακήρυξης. 
Σε διαφορετική περίπτωση θα συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου της Π.Ε  Πρωτόκολλο καλής 
εκτέλεσης αεροψεκασμού (πρακτικό παρακολούθησης) και μαζί με τα υπό 
στοιχεία Α και Β αναφερόμενα έγγραφα θα αποστέλλονται μηνιαίως στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου.  
 
Παράδοση Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων και περιοδικών αναφορών 
εφαρμογής του συνόλου του έργου (δράσεων Α και Β) κατά τα έτη 2013 
και 2014. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου που θα 
αναλάβει, να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία αναλυτική Τελική 
Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των 
στοιχείων για την πορεία εξέλιξης των δράσεων Α και Β κατά τα έτη 2013 και 
2014. Επιπλέον στην Έκθεση αυτή θα περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά με 
βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας των δράσεων, και τις 
διορθώσεις ή συμπληρώσεις που ενδεχομένως θα του υποδειχθούν από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Πέραν της Έκθεσης αυτής ο Ανάδοχος συντάσσει και 
υποβάλλει κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια 
εφαρμογής αυτών (2013 και 2014) περιοδικές αναφορές σε τακτά χρονικά 
διαστήματα με στοιχεία για την πορεία εξέλιξης των εφαρμογών, αλλά και 
όποτε του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει για τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των δράσεων σε κάθε περιοχή, να 
αξιολογήσει τμηματικά και συλλογικά τις δράσεις και να τεκμηριώνει την 
επιφάνεια που ψεκάστηκε. Μετά το τέλος των εφαρμογών θα πρέπει να 
διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση τυχόν 
υπολειμμάτων των σκευασμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί και που 
προβλέπεται από την άδεια έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 
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ΑΡΘΡΟ 32: ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για τη ΔΡΑΣΗ Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 
Μέγεθος Δράσης 
Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Η εκτέλεση της δράσης θα γίνει στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διάρκεια εκτέλεσης της δράσης ορίζονται 
τα δύο (2) έτη (2013 & 2014). Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε 
άμεση συνάρτηση με τα ευρήματα προνυμφών κουνουπιών και θα 
διενεργείται κατόπιν δειγματοληψιών και με βάση την εμπειρία προηγούμενων 
επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής. 
Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ULV ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Μετά από υπόδειξη, σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και ύστερα 
από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, θα 
πραγματοποιούνται κατά τα έτη 2013 και 2014 εφαρμογές επίγειων 
ψεκασμών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) σε επιλεγμένους 
οικισμούς της περιοχής. Ο προϋπολογιζόμενος αριθμός εκνεφώσεων  θα 
εξαρτηθεί από τις ανάγκες που θα προκύψουν. 
Γ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ. 
Μόνο μετά από υπόδειξη και σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και 
ύστερα από την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, ο 
Ανάδοχος κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του θα προβαίνει στην 
διενέργεια περιορισμένης κλίμακας ακμαιοκτονιών, με ταυτόχρονη ενημέρωση 
των τοπικών αρχών, σύμφωνα με τις κατ’ έτος εκδιδόμενες οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας  και με τα συνιστώμενα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές 
σκευάσματα, διαφυλάσσοντας στο μέγιστο βαθμό την περιβαλλοντική 
συμβατότητα των εφαρμογών και την ασφάλεια ανθρώπων και οργανισμών 
μη στόχων.  
Στην περίπτωση που από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα 
ορίσει και θα κοινοποιήσει σε αυτή - με βάση τα αποτελέσματα των 
δειγματοληψιών που θα έχει διενεργήσει- το σύνολο της έκτασης του φυσικού 
συστήματος (στρέμματα, περιοχή), στο οποίο κρίνεται αναγκαία η από 
εδάφους παρέμβαση υπολειμματικής ακμαιοκτονίας. 
Θα πραγματοποιηθούν δράσεις ελέγχου των εστιών αναπαραγωγής και 
εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε φρεάτια και λοιπές υδατοσυλλογές, καθώς 
και εφαρμογές ακμαιοκτονίας με τη χρήση σκευασμάτων με υπολειμματική 
δράση σε χώρους ανάπαυσης ακμαίων κουνουπιών που βρίσκονται στην 
παραλιακή ζώνη της ΑΜΘ, λοιπές περιοχές του αστικού συμπλέγματος κ.λ.π. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν εφαρμογές προνυμφοκτονίας και 
ακμαιοκτονίας στα βασικά ρέματα, τις αποστραγγιστικές τάφρους  κλπ. που 
διατρέχουν την Περιφέρεια ΑΜΘ. 
Σκευάσματα 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το 
σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση των από 
εδάφους ψεκασμών του έργου. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για 
το έργο καταπολέμησης θα είναι εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των 
προνυμφών των κουνουπιών σε οικολογικά προστατευόμενες και 
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ευαίσθητες περιοχές πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ΒΤΙ του οποίου 
η δράση είναι εκλεκτική. 
Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευσή τους πριν και μετά τη χρήση τους θα 
γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης 
και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί 
κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους 
ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, 
όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την 
σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια 
εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, 
πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό 
προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά). 
Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση 
όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας 
διακήρυξης. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των 
Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει 
ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων.  
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στην  
εγκύκλιο με Αρ Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.31343 / 17.3.2011 του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποιαδήποτε νεότερη ισχύει κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. 
 
Για τη ΔΡΑΣΗ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 
Μέγεθος Έργου 
Α ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑΣ. 
Η εκτέλεση της δράσης θα γίνει στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διάρκεια εκτέλεσης της δράσης ορίζονται 
τα δύο (2) έτη (2013 & 2014). 
Ο αεροψεκασμός θα γίνει στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις 
διενεργούμενες δειγματοληψίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης. Η επανάληψη των ψεκασμών θα είναι σε άμεση συνάρτηση με τα 
ευρήματα προνυμφών κουνουπιών και θα διενεργούνται κατόπιν 
δειγματοληψιών του αναδόχου και με βάση την εμπειρία προηγούμενων 
επεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής. 
Το ακριβές μέγεθος της έκτασης αεροψεκασμού θα προκύψει ως προϊόν 
επιτόπιας έρευνας, η οποία θα διενεργηθεί με ευθύνη των Επιτροπών 
Παρακολούθησης & Πιστοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής. Η συνολική 
προς ψεκασμό έκταση με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, ανέρχεται στα 
230.000 στρέμματα/ έτος . 
 
Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΥΠΕΡΜΙΚΡΟΥ ΟΓΚΟΥ (ULV) ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΚΜΑΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 
Το ακριβές μέγεθος καθώς η επιλογή των περιοχών που θα 
πραγματοποιηθούν οι αεροψεκασμοί αυτού του είδους κατά έτος (2013 & 
2014) θα προκύψει μετά από εντολή των Επιτροπών Παρακολούθησης & 
Πιστοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από την έκδοση τυχόν 
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Για τη διευκόλυνση της λήψης 
απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα προηγηθεί επιτόπια έρευνα του 
αναδόχου. Η συνολική προς ψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 40.000 
στρέμματα/ έτος. Η ελάχιστη απόσταση των περιοχών ψεκασμού από 
κατοικημένες περιοχές και από τη θάλασσα θα ορισθεί με βάση την αντίστοιχη 
απόφαση άδειας επέμβασης των συναρμόδιων Υπουργείων. Αν δεν απαιτηθεί 
ακμαιοκτονία, στις προαναφερόμενες  εκτάσεις των 40.000 στρεμμάτων/ έτος 
θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία.  
 
Σκευάσματα 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να διαθέσει το 
σύνολο των απαιτούμενων σκευασμάτων για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο καταπολέμησης θα είναι 
εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των κουνουπιών 
σε οικολογικά προστατευόμενες και ευαίσθητες περιοχές πρέπει να 
γίνεται αποκλειστικά με ΒΤΙ του οποίου η δράση είναι εκλεκτική. 
Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους πριν και μετά τη χρήση τους θα 
γίνεται από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης 
και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων ενώ η Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα 
διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά χρονικά διαστήματα τους 
απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των σκευασμάτων. 
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, 
όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την 
σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια 
εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, 
πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό 
προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά).  
Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση 
όπου εφαρμόστηκε πλημμελώς σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας 
διακήρυξης. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των 
Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει 
ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο 
ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών. 
Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στην από την 
εγκύκλιο με Αρ Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.31343 / 17.3.2011 του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ή οποιαδήποτε νεότερη ισχύει κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 33: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση 
της δράσης Α με την ανάθεση του έργου εις αυτόν, αμέσως μετά την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να 
επικαιροποιήσει τα παραδοθέντα εις αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή με την 
υπογραφή της σύμβασης χαρτογραφικά υπόβαθρα, ώστε να διαθέτει 
επικαιροποιημένα χαρτογραφικά υπόβαθρα της περιοχής εφαρμογής του 
έργου, να δημιουργήσει τεπιχειρησιακούς χάρτες ανά Π.Ε, να χωροθετήσει 
τους δειγματοληπτικούς σταθμούς και να διαθέσει στο πεδίο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι 
ελάχιστες απαιτήσεις για τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. 
Η δράση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας. 
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Επιστημονικό – Τεχνικό Προσωπικό. 
Επιστημονικό Προσωπικό: Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 
ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα που εκτελούνται εργασίες 
καταπολέμησης της δράσης Α ο Ανάδοχος θα πρέπει να απασχολεί συνέχεια 
το παρακάτω επιστημονικό προσωπικό: 
1) Ένας (1) επιστήμονας ΠΕ (Υγειονολόγος, Ιατρός, Γεωπόνος, βιολόγος ή 
Εντομολόγος)  ή ΤΕ (τεχνολόγος γεωπονίας φυτικής παραγωγής ή 
εποπτών δημόσιας Υγείας), ως συντονιστής του έργου, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, 
εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, ταυτοποίησης προνυμφών 
και ακμαίων, καθώς και ως υπεύθυνος εργαστηριακής υποστήριξης και 
εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στην παρακολούθηση 
διακύμανσης πληθυσμού κουνουπιών και συστηματική ταξινόμηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους (αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας από τον αντίστοιχο 
φορέα χρηματοδότησης ή υλοποίησης του έργου, τίτλοι σπουδών και 
Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής συμμετοχής)  
2) Ένας (1) επιστήμονας ΠΕ (Υγειονολόγος, Ιατρός, Γεωπόνος ή Χημικός, 
βιολόγος ή Εντομολόγος) ή ΤΕ (τεχνολόγος γεωπονίας φυτικής 
παραγωγής ή εποπτών δημόσιας Υγείας), ως αναπληρωτής συντονιστής 
του έργου, με αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον πέντε ετών) σε θέματα 
καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής προνυμφών 
και ταυτοποίησης προνυμφών και ακμαίων, (αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 
αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας από τον αντίστοιχο φορέα χρηματοδότησης ή 
υλοποίησης  του έργου, τίτλοι σπουδών και Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής 
συμμετοχής) )  
3) Πέντε (5) επιστήμονες ΠΕ (Υγειονολόγος, Ιατρός, Γεωπόνος ή Χημικός, 
βιολόγος ή Εντομολόγος) ή ΤΕ (τεχνολόγος γεωπονίας φυτικής 
παραγωγής ή εποπτών δημόσιας Υγείας), ένας (1) ανά Περιφερειακή 
Ενότητα με μέση διετή εμπειρία σε θέματα χρήσης σκευασμάτων, 
εφαρμογών προνυμφοκτονίας, εντοπισμού εστιών αναπαραγωγής 
προνυμφών, ταυτοποίησης ακμαίων και προνυμφών, διενέργειας ULV 
ψεκασμών, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής ακμαιοκτονίας και χρήσης GIS 
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(αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας από τον 
αντίστοιχο φορέα χρηματοδότησης ή υλοποίησης του έργου, τίτλοι σπουδών 
και Υπεύθυνες Δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής).  
Τεχνικό Προσωπικό: Δεδομένου ότι το φυσικό αντικείμενο της δράσης Α 
μεταβάλλεται εποχιακά κρίνεται ότι και οι απαιτήσεις σε προσωπικό θα πρέπει 
να προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες. Ενδεικτικά κρίνεται ότι οι 
απαιτήσεις σε προσωπικό είναι αυξημένες κατά την έναρξη του έργου (Μάριο 
– Ιούλιος) κάθε έτος και μειώνονται στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να απασχολεί κατ ελάχιστο το παρακάτω τεχνικό προσωπικό: 
1) Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέσει πενήντα (50) 
δειγματολήπτες / Ψεκαστές με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών 
κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής 
πυκνότητας, και με γνώσεις ορθής εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων, 
ικανούς να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του έργου 

 
Αν κριθεί αναγκαίο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διαθέσει περισσότερο προσωπικό, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, που αφορούν θέματα Δημόσιας 
Υγείας.   
Ο αριθμός του τεχνικού προσωπικού μπορεί να μειωθεί κατά τους 
φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες ύστερα από σύμφωνη γνώμη της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

 
- Όλο το ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό θα βρίσκεται καθημερινά 
στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. 
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης Α και 
συγκεκριμένα: 
1) Δώδεκα (12) Ι.Χ. αυτοκίνητα, για την επίγεια παρακολούθηση 
προνυμφών, την παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των ψεκασμών την 
εκτέλεση καταπολέμησης προνυμφών σε μικρής έκτασης εστίες 
αναπαραγωγής και την παρακολούθηση ακμαίων εντόμων (αποδεικτικά 
κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).  
2) Δώδεκα (12) ψεκαστικά οχήματα με τετρακίνηση, για την εκτέλεση των 
επίγειων ψεκασμών (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης).  
3) Τρία (3) συστήματα ULV ελεγχόμενων σταγονιδίων υπέρμικρου όγκου για 
ψεκασμούς σε περιοχές που δεν μπορεί να προσεγγίσει άλλος τύπος 
ψεκαστικού που να μπορεί εξ ίσου καλά να αποδώσει την εργασία αυτή 
(αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης   
4) Έξι (6) τροχήλατα ή αναρτώμενα ψεκαστικά για τους από εδάφους 
ψεκασμούς (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος χρήσης.  
5) Συστήματα καταγραφής ( GPS ) με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής 
διαδρομών  για το σύνολο των οχημάτων  (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματος 
χρήσης) κατ ελάχιστο 24. 
6) Σαράντα (40) πιστοποιημένες παγίδες σύλληψης ακμαίων 
κουνουπιών (φωτός και ξηρού πάγου) συνοδευόμενες από αποδεικτικά 
κτήσης ή δικαιώματος χρήσης. 
Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των 
εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που 
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αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο 
συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται 
(ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση του 
προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. 
Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχει άδεια κυκλοφορίας. 
Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα δηλωθεί θα πρέπει να βρίσκεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης στην περιοχή του έργου. 
 
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και 
εμπειρία προκειμένου: 
1) Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους επίγειους ψεκασμούς. 
2) Να καταγράψει, οριοθετήσει και χαρτογραφήσει το σύνολο των εστιών 
αναπαραγωγής στο πεδίο εφαρμογής του έργου. 
3) Να εκπονήσει την απαιτούμενη οικολογική χαρτογράφηση του φυσικού 
συστήματος. 
4) Να εκπονήσει το σχέδιο εφαρμογής του έργου και να το προσαρμόζει στις 
εκάστοτε ανάγκες του, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις κλιματολογικές 
συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες συμμετέχουν στην 
ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών. 
5) Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους 
δειγματοληψίας και ψεκασμού. 
6) Να πραγματοποιεί τις αναγκαίες εργασίες εργαστηρίου για την ταυτοποίηση 
προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών σε επίπεδο είδους 
7) Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις 
επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες. 
8) Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 
οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου. 
Ε. Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να προτείνει και να διαθέσει ότι 
επιπλέον απαιτείται ή θα απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την 
επίτευξη των στόχων, της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και την μείωση 
της όχλησης. 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 
Α. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση 
και της δράσης Β με την ανάθεση του έργου εις αυτόν, αμέσως μετά την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την υπογραφή αυτής, θα πρέπει να 
διαθέτει στο πεδίο τον απαραίτητο εξοπλισμό και το απαιτούμενα κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό, οι ελάχιστες απαιτήσεις για το οποίο 
περιγράφονται στη συνέχεια.  
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Επιστημονικό – Τεχνικό 
Προσωπικό. Επιστημονικό 
Προσωπικό: 
1) Ένα (1) επιστήμονα ΠΕ (Υγειονολόγος, Ιατρός, Γεωπόνος, Εντομολόγος 
ή Χημικός) ή ΤΕ (τεχνολόγος γεωπονίας φυτικής παραγωγής ή εποπτών 
δημόσιας Υγείας) με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε 
προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών (αναλυτικά βιογραφικά 
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σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας από τον αντίστοιχο φορέα 
χρηματοδότησης ή υλοποίησης του έργου, τίτλοι σπουδών και υπεύθυνες 
δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής) για τους αεροψεκασμούς.  
 
Τεχνικό Προσωπικό : 
1) Δύο (2) χειριστές ελικοπτέρου με άδεια επαγγελματία χειριστή 
ελικοπτέρου σε ισχύ, με εμπειρία στην πραγματοποίηση αεροψεκασμών 
καταπολέμησης κουνουπιών τόσο με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας, όσο 
και ακμαιοκτονίας (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία 
εμπειρίας από τον αντίστοιχο φορέα χρηματοδότησης ή υλοποίησης του 
έργου, πτυχία και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής)  
2)Δύο (2) τεχνικοί ελικοπτέρου (αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, 
αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας, πτυχίο και υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής 
συμμετοχής. 
3) Δύο (2) ειδικούς τεχνίτες (αναδευτές) με αποδεδειγμένη εμπειρία 
τουλάχιστον τριών ετών σε θέματα παρασκευής ψεκαστικού μείγματος 
(αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας από τον 
αντίστοιχο φορέα χρηματοδότησης ή υλοποίησης του έργου, και υπεύθυνες 
δηλώσεις αποδοχής συμμετοχής).  
4) Δύο (2) δειγματολήπτες με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών 
κουνουπιών ανά γένος και στάδιο ανάπτυξης και εκτίμησης της πληθυσμιακής 
πυκνότητας, σε αριθμό που διασφαλίζει τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εστιών 
αναπαραγωγής που βρίσκεται στο πεδίο εφαρμογής του έργου, στη βάση 
εβδομαδιαίας περιφοράς. Χρέη δειγματοληπτών μπορεί να ασκούν οι ειδικοί 
τεχνίτες  (αναδευτές) εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  
- Όλο το ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό θα βρίσκεται κατά τη 
διάρκεια των εφαρμογών, καθημερινά,  στην περιοχή εκτέλεσης του 
έργου . 
Γ. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέσει όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή εκτέλεση της δράσης Β και 
συγκεκριμένα: 

1) Δύο (2) ελικόπτερα κατάλληλα εξοπλισμένα για τους από αέρος 
ψεκασμούς (προνυμφοκτονία) το ένα εκ των οποίων να μπορεί να 
δεχθεί και κατάλληλο εξοπλισμό για την καταπολέμηση ακμαίων 
κουνουπιών από αέρος. Το ένα εκ των δύο ελικοπτέρων που θα 
χρησιμοποιηθούν για τους αεροψεκασμούς θα βρίσκεται συνεχώς στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου, ενώ το δεύτερο θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο στον τόπο εφαρμογής εφόσον παραστεί ανάγκη 
ταυτόχρονης χρήσης των δύο ελικοπτέρων εντός 24 ωρών από τη 
στιγμή που θα ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Να κατατεθούν 
αντίστοιχα για τα δύο (2) ελικόπτερα αντίγραφα πιστοποιητικών 
νηολόγησης, πτητικής ικανότητας και άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης για 
τη χρήση τους σε γεωργικές εφαρμογές. Σε περίπτωση βλάβης 
ελικοπτέρου ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να 
αποκατασταθεί εντός διαστήματος 48 ωρών, να προβαίνει σε άμεση 
αντικατάστασή του. (Να κατατεθούν αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής 
ικανότητας, ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης). 

2) Εξοπλισμός πτητικών μέσων Προνυμφοκτονίας: 
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 Δύο (2) ψεκαστικά συστήματα ελικοπτέρου. 
 Δύο (2) αποτυπωτές ιχνών πτήσεως ελικοπτέρων (GPS) 

(αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματα χρήσης). 
 Ένας (1) λιπασματοδιανομέας για τη ρίψη σκευάσματος σε κοκκώδη 

μορφή σε κανάλια και στο φυσικό σύστημα με ιδιαίτερα πυκνή 
βλάστηση (αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματα χρήσης). 

3) Εξοπλισμός πτητικού μέσου Ακμαιοκτονίας: 
 Δύο (2) ηλεκτρικοί περιστρεφόμενοι ψεκαστήρες για την παραγωγή 

σταγονιδίων στο επιθυμητό εύρος 10-50 microns (αποδεικτικά κτήσης 
ή δικαίωμα χρήσης). 

 Ένα (1) GPS για τη συστηματική καταγραφή και εξαγωγή διαδρομών. 
(αποδεικτικά κτήσης ή δικαίωμα χρήσης). 

 Ένα μετεωρολογικό σύστημα πραγματικού χάρτου και ένα (1) 
σύστημα υπολογιστικής αναπαράστασης της κίνησης του 
ψεκαστικού νέφους συνοδευόμενα από αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαίωμα χρήσης. 

1) Δύο (2) φορτηγά οχήματα τα οποία θα βρίσκονται συνεχώς στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου συνοδευόμενα από αποδεικτικά κτήσης ή 
δικαιώματος χρήσης. 

 
Ειδικότερα για την απόδειξη των παραπάνω απαιτούνται prospectus των 
εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, άδειες που 
αποδεικνύουν το έτος κατασκευής των μέσων αυτών, το επίπεδο 
συντήρησης, την δυνατότητα απόδοσης για την εργασία που προορίζονται 
(αεροψεκασμοί ή ψεκασμοί από εδάφους), ως και κάθε άλλο κατά την κρίση 
του προσφέροντος αποδεικτικό στοιχείο. 
Σε ότι αφορά τα οχήματα θα πρέπει να υπάρχει άδεια κυκλοφορίας. 
Σε ότι αφορά τα ελικόπτερα θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα τα 
αναφερόμενα παραπάνω (αριθμοί νηολογίου, άδεια πτητικής ικανότητας, 
ένταξη σε άδεια τεχνικής εκμετάλλευσης) 
 
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η επιστημονική ομάδα του Αναδόχου πρέπει να διαθέτει τη γνώση και 
εμπειρία προκειμένου: 
1) Να διενεργεί με ασφάλεια τους απαιτούμενους αεροψεκασμούς. 
2) Να εκπονεί σε καθημερινή βάση το σχέδιο εφαργογής των αεροψεκασμών 
και να το προσαρμόζει στις εκάστοτε ανάγκες, ανάλογα με την εξέλιξη του 
έργου, τις κλιματολογικές συνθήκες και τους όποιους εξωτερικούς παράγοντες 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πληθυσμών των κουνουπιών. 
3) Να εκπαιδεύσει και να ελέγχει το τεχνικό προσωπικό στις μεθόδους 
συντήρησης του εξοπλισμού. 
4) Να ελέγχει την αποτελεσματικότητα του έργου και να προβαίνει στις 
επιβαλλόμενες διορθωτικές ενέργειες. 
5) Η συνολική ευθύνη για την υλοποίηση του έργου βαρύνει τον Ανάδοχο, ο 
οποίος εκπροσωπείται από τον ορισμένο συντονιστή έργου. 
 
Ε. Ο Ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να προτείνει και να διαθέσει ότι 
επιπλέον απαιτείται ή θα απαιτηθεί για την καλή εκτέλεση του έργου και την 
επίτευξη των στόχων, της διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και την μείωση 
της όχλησης. 
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ΑΡΘΡΟ 34: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
Το σύνολο του έργου (δράσεις Α’ και Β’) έχει προϋπολογισθείσα δαπάνη 
2.195.122,00 €  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 2.700.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από 
τους ΚΑΠ 2012, 2013 και 2014  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι αναλήψεις των 
δεσμεύσεων των πιστώσεων του έργου για τα έτη 2013 και 2014 θα γίνονται 
μετά την ψήφιση των προϋπολογισμών της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης για έτη 2013 και 2014.   
 

ΑΡΘΡΟ 35: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
• Θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου κάθε 
Π.Ε μηνιαία Πρακτικά Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των εργασιών, που 
θα περιλαμβάνουν τον τρόπο (μέσο και σκεύασμα) που χρησιμοποιήθηκε για 
την καταπολέμηση της εστίας παραγωγής προνυμφών ή/και ακμαίων 
κουνουπιών, την έκταση που ψεκάστηκε, τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
πραγματοποιήθηκαν κλπ. Τα παραπάνω πρακτικά θα κοινοποιούνται άμεσα 
και στον ανάδοχο, προκειμένου να προβεί στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται για την πληρωμή του. 
H πληρωμή του Αναδόχου όσον αφορά τους αεροψεκασμούς θα υπολογίζεται 
αποκλειστικά με τα στρέμματα στα οποία θα πραγματοποιηθούν 
αεροψεκασμοί. Για την καταπολέμηση με επίγεια μέσα η πληρωμή του 
Αναδόχου θα γίνεται με βάση την τιμή / μονάδα μέτρησης  που θα καταθέσει 
σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά για κάθε τμήμα του φυσικού 
αντικειμένου  και για το μέρος του έργου που θα πιστοποιείται κάθε φορά από 
τις επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των Π.Ε. Διευκρινίζεται 
ότι ειδικότερα για τις εφαρμογές με επίγεια μέσα που η μονάδα 
μέτρησης είναι τα στρέμματα, στον υπολογισμό της έκτασης θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των εφαρμογών που θα απαιτηθούν επί των 
στρεμμάτων αυτών δηλαδή, οι δειγματοληψίες, η ψεκασμοί, οι 
επαναληπτικές δειγματοληψίες για τον έλεγχο της επιτυχίας τους, η 
τοποθέτηση εντομοπαγίδων και παρακολούθησή τους, η ενημέρωση 
του πληθυσμού, κ.λ.π.  
• Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται τμηματικά  σύμφωνα με την 
πορεία υλοποίησης του έργου, με βάση τα πρωτόκολλα τμηματικής 
παραλαβής που θα συντάσσει μηνιαίως η Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα 
γίνεται με την προσκόμιση στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από 
τις Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. 
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• Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου θα ακολουθήσει από τον ανάδοχο 
η σύνταξη και υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων, με συνολική 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Έργου, προτάσεις για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την χρονική περίοδο ισχύος της 
σύμβασης με πλήρη αναφορά στον τρόπο επίλυσής τους καθώς και 
προληπτικές ενέργειες για την πρώιμη αντιμετώπισή τους. 
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Τα Παραδοτέα του έργου του Αναδόχου θα υποβάλλονται συνολικά και όχι 
ανά δράση στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του 
Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή Συντονισμού 
και Παραλαβής του Έργου και θα είναι τα εξής: 

 Λεπτομερής επικαιροποιημένη φυτοκοινωνιολογική αγροτική, 
περιαστική και αστική χαρτογράφηση. Αυτή υλοποιείται και 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο μετά την ανάθεση του έργου και 
περιλαμβάνει θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ 
’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:25.000) για το σύνολο της 
περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό 
σύστημα). Η χαρτογράφηση αυτή επικαιροποιείται από τον ανάδοχο 
συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου. Το παραδοτέο αυτό υποβάλλεται 
από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου κατά την έναρξη 
υλοποίησης του έργου του και επικαιροποιημένο εφόσον του ζητηθεί 
κατά τη διάρκεια αυτού. 

 Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και 
τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). Ο Ανάδοχος θα 
καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών 
σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. H σήμανση θα 
πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ’ όλη 
την διάρκεια του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου με την έναρξη υλοποίησης του 
έργου του.  

 Μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα, 
που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την 
πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο 
των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή 
συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης και την Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο τέλος εκάστου 
μηνός στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου 
ανά Περιφερειακή Ενότητα. Επίσης υποβάλλεται στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου μαζί με κάθε αίτημα 
τμηματικής πληρωμής που θα υποβάλλει εις αυτήν ο ανάδοχος 

 Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων για το σύνολο του έργου. Η 
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έκθεση αυτή υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 

 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα (1) φωτοαναπαραγωγήσιμο 
αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
  
Ζητούμενες Υπηρεσίες – Χρονοδιάγραμμα 
1ος Μήνας:  Εγκατάσταση αναδόχου – Υλοποίηση αντικειμένου.  
 
Ο Ανάδοχος καλείται, από την έναρξη της σύμβασης να εγκαταστήσει στην 
περιοχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ  τα μέσα  και το απαραίτητο προσωπικό. Ο 
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την υπογραφή της σύμβασης κατάλογο 
που θα περιλαμβάνει τα ονόματα και τα τηλέφωνα  του προσωπικού 
(επιστημονικό και τεχνικό) που θα απασχολήσει στα πλαίσια του 
προγράμματος. Επίσης θα καταθέσει κατάλογο με όλα τα στοιχεία (π.χ 
αριθμός κυκλοφορίας κλπ) των μέσων (επίγειων και πτητικών) που θα 
χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα, καθώς και του λοιπού υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού καθώς και  τους χώρους που θα χρησιμοποιεί για την 
αποθήκευση των σκευασμάτων. Ταυτόχρονα  θα πρέπει να παραδώσει στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την ανάθεση του έργου 
επικαιροποιημένους θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ 
’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:25.000) για το σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό σύστημα), επίσης να 
δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες και να καθορίσει και αποτυπώσει σ’ 
αυτούς το σύνολο των δειγματοληπτικών σταθμών. Επίσης θα ενημερώσει τις 
υπηρεσίες και τις αρχές για την έναρξη των επίγειων ψεκασμών.  
 
2ος – 23ος  Μήνας  υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.  
 
Παραδοτέα αποτελούν οι μηνιαίες αναλυτικές εκθέσεις του Αναδόχου ανά 
Περιφερειακή Ενότητα. Η μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων 
για την πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο 
των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις 
που θα του υποδειχθούν από τις Επιτροπές του άρθρου 27 της παρούσης. Η 
έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στο τέλος εκάστου μηνός στις Επιτροπές 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα. 
Επίσης θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου μαζί με κάθε αίτημα τμηματικής πληρωμής που θα υποβάλλει εις 
αυτήν ο ανάδοχος 
 
24ος Μήνας υλοποίησης του συμβατικού έργου 
 
Παραδοτέα αποτελούν οι μηνιαίες αναλυτικές εκθέσεις του Αναδόχου ανά 
Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και η  τελική έκθεση πεπραγμένων του 
αναδόχου, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ανωτέρω 
αναφερόμενων ζητημάτων για το σύνολο του έργου 
 
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που περιγράφηκε, 
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ακολουθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της αναθέτουσας αρχής: 
 
 
 

Περιγραφή Τμήματος Α’ του 
Έργου 

Μήνας 
1ος  
 

2ος  - 23ος 24ος  

1ος Μήνας -  Εγκατάσταση 
αναδόχου –Χάρτες , πλήρης 
κατάλογοι  – Υλοποίηση τμήματος 
του  συμβατικού αντικειμένου για 
προνυμφοκτονία. 

   

2ος -23ος Μήνας – Υλοποίηση 
τμήματος του συμβατικού έργου 
(Εργασίες προνυμφοκτονίας – 
ακμαιοκτονίας με επίγεια και 
εναέρια μέσα). 

   

24ος Μήνας –Υλοποίηση τμήματος 
του συμβατικού αντικειμένου   και 
ολοκλήρωση του φυσικού 
αντικειμένου. 
 

   

 
Μετά το τέλος των εργασιών του  24ου μήνα ισχύος της σύμβασης 
ολοκληρώνεται το έργο.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο 
νωρίτερα των προβλεπομένων ημερομηνιών, σαν καταληκτικές ημερομηνίες 
μέρους του έργου για το οποίο μπορεί να πληρωθεί, νοούνται αυτές που 
αφορούν στο μέρος του φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε σε κάθε μήνα 
του έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΥΘΥΝΕΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο που του 
ανατίθεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο 
την βέλτιστη εφαρμογή του έργου, την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος 
ως προς τη μείωση της όχλησης, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
σεβασμό του περιβάλλοντος. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και 
δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, 
διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή 
βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες στην πανίδα ή βλάβες σε πράγματα. Ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω 
ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη 
και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί 
στο έργο και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομικές διατάξεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
Κατάστημα: …………………………….. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης…………. 
ΕΥΡΩ ………………………… 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΜΘ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ______________ ΕΥΡΩ 
_______ 
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………….. υπέρ της 
Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) 2) ατομικά για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης εταιρειών), Δ/νση 
……………. …..για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………… για την εκτέλεση του Έργου……………………………… 
 …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
-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 με μόνη τη 
δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 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 απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
-Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………….(7 μήνες από 
την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού) 
 
-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 καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας: ……………………. 
Κατάστημα: …………………………….. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) 
Ημερομηνία έκδοσης…………. 
ΕΥΡΩ ………………………… 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΜΘ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ______________ ΕΥΡΩ 
______ 
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών 
______________________ , οδός ___________________________ , 
αριθμός …, πρόκειται να συνάψει μαζί σας, 
σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή υπηρεσιών……………………………... 
………………………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση 
αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ………………………... ευρώ. 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα __________________________ παρέχει την 
απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των 
εταιρειών 1) ____________________________________________________ 
2)____________________________________________________________ 
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης 
εταιρειών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και 
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου ή μη της απαίτησή σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που 
θα ορίζεται στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην 
εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της (αορίστου χρόνου)  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Επωνυμία Διαγωνιζόμενου: 
 
ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013 & 2014 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
(με ΦΠΑ) / 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(με ΦΠΑ) 
 

ΔΡΑΣΗ Α΄ 
 

    

1.ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ 
 

    

Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ - 
ΟΡΥΖΩΝΕΣ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  20.000  

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 40.000 

Γ. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ – 
ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 320.000 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  18.000  

2. ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ  
ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

    

Α. ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ     
Α1. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕΧΡΙ 
500 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  200  

Α2. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 
501-2000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  80  

Α3. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ 
2001- 5000 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  40  

Β.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 
ΟΜΒΡΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  18.000  

ΔΡΑΣΗ Β΄ 
 

    

1.ΠΡΟΝΥΜΦΟΚΤΟΝΙΑ     
Α. ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ -
ΟΡΥΖΩΝΕΣ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  200.000 
 

 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 140.000 

Γ. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ – 
ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 40.000 

2. ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΙΑ* 
ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Γ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 80.000 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Αριθμητικώς 
(σε €) (χωρίς 
ΦΠΑ) 

Ολογράφως 
(σε €) 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 
 

Αριθμητικώς 
(σε €) 
(με ΦΠΑ) 
 

Ολογράφως 
(σε €) 
(με ΦΠΑ) 
 

 
 
 

   

 
Η προσφορά μου ισχύει για χρονικό διάστημα ………………. (έξι μήνες κατ’ 
ελάχιστον από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού). 
Δεσμεύομαι να αναλάβω με το ίδιο κόστος ανά τιμή μονάδας τυχόν 
συμπληρωματικές/επαναληπτικές υπηρεσίες που θα μου ζητηθούν από 
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, εφόσον ασκηθεί από αυτήν το δικαίωμα  
προαίρεσης που προβλέπεται στην παρόντα διαγωνισμό. 
 
  

Κομοτηνή, …-…-2013 
 
 
 
 
 
 
Για τον Διαγωνιζόμενο, 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣH ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ» για τα έτη 2013 & 2014          
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Στην Κομοτηνή,  σήμερα  ……………………………, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 
Α. Η  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Γενική Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που εδρεύει στην Κομοτηνή 
Νομού Ροδόπης (οδός Υψηλάντου και Συμεωνίδη γωνία), νόμιμα 
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
κύριο Αριστείδη Γιαννακίδη (εφεξής «ο Εργοδότης») και 

Β. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………(εφεξής «o Ανάδοχος»)  
αφού έλαβαν υπόψη : 
α) την ……………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία ανατέθηκε το 
συγκεκριμένο έργο στον Ανάδοχο, 
β) την …………………. του ……………. Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
γ) την/τις από …………….. υπεύθυνη/ες δήλωση/εις του/ων νομίμου/ων 
εκπροσώπου/ων του Αναδόχου ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση 
κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, όπως αυτή προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-07) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης-Επικρατείας,  και 
δ) την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, τους όρους της σχετικής 
προκήρυξης, καθώς και τη σχετική Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, τα 
οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης ως Παράρτημα, Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα,   
 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Με την παρούσα Σύμβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών με 
στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών μέσω δράσεων που 
περιλαμβάνουν την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
κουνουπιών κατά τα έτη 2013 & 2014 και τη διενέργεια από εδάφους 
παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας και υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 2013 & 2014,  καθώς επίσης και τη διενέργεια 
αεροψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της 
προνυμφοκτονίας και της περιορισμένης ακμαιοκτονίας κατά τα έτη 
2013 & 2014.  
Το έργο αναλυτικά  αποτελείται από τις κάτωθι δράσεις: 
ΔΡΑΣΗ Α’ «ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει: 
α) την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών κατά τα έτη 2013 
& 2014, με στόχο την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
κουνουπιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για 
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την προνυμφοκτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη διενέργεια ψεκασμών από 
εδάφους κατά τα έτη 2013 & 2014 στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα 
της Περιφέρειας ΑΜΘ που πλήττεται από κουνούπια και ειδικότερα σε 
περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι 
περιοχές αυτές περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της 
αναλυτικής διακήρυξης.  
 - Αντικείμενο του έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών 
ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) κατά τα έτη 2013 & 2014 σε 
επιλεγμένους οικισμούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
καθώς και η διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιοκτονίας κατά τα 
ως άνω έτη σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Το μέγεθος του έργου αναλύεται διεξοδικά στο μέρος Β της επισυναπτόμενης 
στην παρούσα ως Παράρτημα Ι Διακήρυξης του διαγωνισμού. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών 
ανά έτος με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας  στους ορυζώνες και στο 
αγροτικό, φυσικό, αστικό και περιαστικό σύστημα της Π.Α.Μ.Θ σε συνολική 
έκταση 190.000 στρεμμάτων κάθε έτος (2013 & 2014), καθώς επίσης και σε 
9.000 συστήματα αποχέτευσης (βόθροι) κάθε έτος (2013 & 2014). Επίσης αν 
παραστεί ανάγκη και μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων 
θα πραγματοποιηθούν κάθε έτος (2013 & 2014) εργασίες υπολειμματικής 
ακμαιοκτονίας και υπέρμικρου όγκου (ULV) εντός του συμπλέγματος  160 
οικισμών της Π.Α.Μ.Θ ανεξαρτήτως πληθυσμού καθώς και σε 9.000 βόθρους. 
Αν δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στους προαναφερόμενους χώρους και σημεία 
θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία. Επίσης η ενέργεια περιλαμβάνει και 
την τοποθέτηση σαράντα (40) εντομοπαγίδων κάθε έτος για τη σύλληψη 
ακμαίων κουνουπιών, σε διάφορα σημεία των Π.Ε με ευθύνη του Αναδόχου 
και μετά την ενημέρωση και  σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
και της Επιτροπής παρακολούθησης και Πιστοποίησης του έργου κάθε Π.Ε, 
καθώς και τη διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε 
επιλεγμένους χώρους, και  
ΔΡΑΣΗ Β’ «ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» που περιλαμβάνει: 
την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων αεροψεκασμών κατά τα έτη 
2013 & 2014 σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης που πλήττονται από κουνούπια, όπως οι περιοχές αυτές 
περιγράφονται στο Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) της αναλυτικής διακήρυξης 
που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Ι αυτής. Η συνολική προς 
αεροψεκασμό έκταση ανέρχεται στα 230.000 στρέμματα ανά έτος (2013 & 
2014). Ο αριθμός των στρεμμάτων αφορά το σύνολο των εκτάσεων που θα 
ψεκαστούν κάθε έτος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου καταπολέμησης, 
δηλαδή περιλαμβάνονται και οι επαναληπτικοί ψεκασμοί. Εξ’ αυτών τα 
190.000 στρέμματα/έτος, αφορούν στη διενέργεια προνυμφοκτονίας και 
40.000 στρέμματα/έτος αφορούν στη διενέργεια ακμαιοκτονίας, εφόσον 
απαιτηθεί και μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων. Αν 
δεν απαιτηθεί ακμαιοκτονία, στις προαναφερόμενες  εκτάσεις των 40.000 
στρεμμάτων/ έτος θα πραγματοποιηθεί προνυμφοκτονία.  
Επίσης περιλαμβάνεται η υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων 
ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV) από αέρος στις ανωτέρω περιοχές της 
Περιφέρειας ΑΜΘ κατά τα έτη 2013 και 2014, σε εκτάσεις που θα 
υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Στο κόστος και τη συνολική αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η 
προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές 
σκευασμάτων, τα οποία  θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη ο Ανάδοχος.  
Το συνολικό μέγεθος του έργου καθώς και  ειδικότερη περιγραφή του έργου 
και των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβάνεται στο Μέρος Β (Τεχνική 
Περιγραφή) της επισυναπτόμενης στην παρούσα σχετικής προκήρυξης 
ανάδειξης του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλο το έργο που αναλαμβάνει δια της 
παρούσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού με τον οποίο 
ανατέθηκε εις αυτόν το έργο και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και σύμφωνα με 
την τεχνική προσφορά που αυτός υπέβαλε στον διαγωνισμό, η οποία επίσης  
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται εις αυτήν ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Τα Παραδοτέα του έργου του Αναδόχου θα υποβάλλονται στην αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου 
του Άρθρου 7 της παρούσας. Ειδικότερα ως Παραδοτέα της παρούσας 
ορίζονται τα εξής: 

 Λεπτομερής επικαιροποιημένη φυτοκοινωνιολογική, αγροτική, 
περιαστική και αστική χαρτογράφηση. Αυτή υλοποιείται και 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την ανάθεση του έργου και 
περιλαμβάνει θεματικούς χάρτες στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ 
’87» και κατάλληλης κλίμακας (π.χ. 1:25.000) για το σύνολο της 
περιοχής παρέμβασης (αγροτικό, περιαστικό, φυσικό και αστικό 
σύστημα). Η χαρτογράφηση αυτή επικαιροποιείται από τον ανάδοχο 
συνεχώς κατά τη διάρκεια του έργου. Το παραδοτέο αυτό υποβάλλεται 
από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του άρθρου 7 της 
παρούσας κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου του και 
επικαιροποιημένο εφόσον του ζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτού. 

 Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και 
τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). Ο Ανάδοχος θα 
καθορίσει και θα αποτυπώσει το σύνολο των δειγματοληπτικών 
σταθμών και θα δημιουργήσει επιχειρησιακούς χάρτες. H σήμανση θα 
πρέπει να είναι ευκρινής στο σύνολο του πεδίου παρέμβασης καθ’ όλη 
την διάρκεια του έργου. Το παραδοτέο αυτό θα υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου του άρθρου 7 της παρούσας 
με την έναρξη υλοποίησης του έργου του.  

 Μηνιαία αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα, 
που θα περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την 
πορεία εξέλιξης του έργου και αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο 
των σημείων της μεθοδολογίας του έργου και τις διορθώσεις ή 
συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από τις Επιτροπές του 
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άρθρου 7 της παρούσης. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο τέλος 
εκάστου μηνός στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του 
Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 7 
της παρούσης. Επίσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της 
παρούσας μαζί με κάθε αίτημα τμηματικής πληρωμής που θα 
υποβάλλει εις αυτήν ο ανάδοχος 

 Τελική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων για το σύνολο του έργου. Η 
έκθεση αυτή υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του έργου στην 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου της παραγράφου 2 
του άρθρου 7 της παρούσας. 

 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα ανωτέρω σε ένα (1) φωτοαναπαραγωγήσιμο 
αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και 
θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, δηλαδή μέχρι τις ………….. 
Με την  ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης, θα πρέπει να 
υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη η Τελική Έκθεση Πεπραγμένων 
του Άρθρου 1 της παρούσας. 
Ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του έργου 
έως τρεις (3) φορές και όχι πέραν του εξαμήνου συνολικά.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
3.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το Έργο / Υπηρεσίες, τις οποίες υποχρεούται 
να παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των 
………………………………….. ευρώ (…………. €) πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και επισυνάπτεται σε αυτήν ως 
Παράρτημα. 
 
3.2. Στο ανωτέρω ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των 
συνεργατών του, η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων καθώς και τα γενικά και ειδικά για την 
συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος 
δεν έχει καμία άλλη απαίτηση από τον Εργοδότη πέραν του ανωτέρου ποσού 
της συνολικής αμοιβής. 
3.3 Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία 
υλοποίησης του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος έργου 
από τις αρμόδιες ανά Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης του Έργου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας και 
την τμηματική παραλαβή αυτού από την Επιτροπή Συντονισμού και 
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Παραλαβής του Έργου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας, στο 
τέλος έκαστου μήνα. Ειδικότερα η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται με 
επιτόπιους ελέγχους βάσει των οποίων οι αρμόδιες ανά Περιφερειακή 
Ενότητα Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα 
συντάσσουν σε μηνιαία βάση πρακτικά παρακολούθησης του έργου για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία θα υποβάλλουν εν συνεχεία στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, προκειμένου να προβαίνει σε 
τμηματικές παραλαβές του έργου και να συντάσσει μηνιαίως τα σχετικά 
πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής.  
3.4. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει 
των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής εντός 20 εργάσιμων ημερών 
το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον Ανάδοχο, η οποία 
αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα Πρωτοκόλλου του 
Εργοδότη που τίθεται στο Διαβιβαστικό των Παραδοτέων, και το οποίο θα 
κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη του Εργοδότη εντός τριών (3) το αργότερο 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η 
προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει 
αντίγραφο του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η 
παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και 
θα θεωρείται οριστική.  
3.5. Η τμηματική πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται μετά 
την κοινοποίηση στον Ανάδοχο του κάθε Πρωτοκόλλου ή Πρωτοκόλλων 
Τμηματικής Παραλαβής ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, με την προσκόμιση  από τον 
Ανάδοχο στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 
3.6 Επί του ποσού της πληρωμής θα γίνονται οι προβλεπόμενες από τις 
Εθνικές Διατάξεις νόμιμες κρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
4.1. Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος 

προσκόμισε την υπ’ αριθμόν ………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης της Τράπεζας …………………………., με ημερομηνία 
έκδοσης ………………, ποσού ………………… €, που αντιπροσωπεύει 
το 10% της συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα του 
επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκπλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του. 

4.2. Ο Εργοδότης εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη 
έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης 
της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης 
αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
5.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με δικά του μέσα, προσωπικό και δαπάνες 

την παροχή των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 της 
παρούσας, στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού και την 
προσφορά του Αναδόχου. Για την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος θα 
διαθέτει το προσωπικό, τους συνεργάτες του και το υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες της παρούσας και θα παρέχει στον 
Εργοδότη κάθε πληροφορία, την οποία αυτός θα απαιτεί σε  σχέση με 
την υλοποίηση της παρούσας. 

5.2. Δεδομένου ότι συγχρόνως θα πραγματοποιούνται εκ μέρους του 
Αναδόχου ψεκασμοί με επίγεια μέσα αλλά και αεροψεκασμοί για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, ο ανάδοχος του έργου της παρούσης 
δεσμεύεται να συνεργάζεται με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τις 
Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου των Π.Ε και 
να ενεργεί συντονισμένα με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου του, προκειμένου να επιτευχθεί άρτια υλοποίηση του συνολικού 
έργου καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. 

5.3. Ο Ανάδοχος εγγυάται την άμεση εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους 
κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και είναι υπεύθυνος για την 
επιστημονική, τεχνική αρτιότητα και εγκυρότητα του έργου σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη, ουσιώδης ή 
μη, επανορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον δαπάνη. 

5.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και 
οδηγίες των Επιτροπών του άρθρου 7 της παρούσας εντός των 
καθορισμένων από την παρούσα Σύμβαση χρονικών ορίων. 

5.5. Η επίβλεψη δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για 
ελαττώματα, σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 
διαπιστωθούν κατά την παραλαβή του έργου, και τα οποία ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διαμορφώσει σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας 
Σύμβασης, έστω και αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του 
έργου. Την ίδια υποχρέωση και ευθύνη έχει ο Ανάδοχος για 
οποιοδήποτε ελάττωμα, κρυφό ή μη σφάλμα, ανακρίβεια ή παράλειψη 
διαπιστωθεί μετά την παράδοση και παραλαβή του έργου. Ιδιαίτερη 
μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα μέσω των 
Δημοτικών Αρχών τους κατοίκους της περιοχής αλλά και κάθε 
ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται να γίνει 
ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων. Το ίδιο 
ισχύει και για τους κατοίκους των περιοχών. 

5.6. O Ανάδοχος θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη τα κατάλληλα και 
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευάσματα τα οποία και 
θα αποθηκεύει σε κατάλληλο χώρο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών φαρμάκων, ενώ η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά 
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χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας 
αυτών των σκευασμάτων. 

5.7. Ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 
τις σχετικές Διαδικασίες και Οδηγίες, όπως θα του υποδειχθούν από τις 
Επιτροπές του Άρθρου 7 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση θα 
εφαρμοστούν πλήρως τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο με Αρ 
Πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.31343 / 17.3.2011 του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σε τυχόν νεότερη που θα έχει εκδοθεί κατά 
την εκτέλεση του έργου του. 

5.8. Το έργο θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο Εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει το σύνολο των 
εγγράφων, εντύπων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται, καθώς και κάθε 
διευκόλυνση και υποστήριξη προς τον Ανάδοχο, προκειμένου αυτός να 
ανταποκριθεί απρόσκοπτα στις υποχρεώσεις και γενικότερα να εξασφαλιστεί 
η ομαλή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7.1 Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ, θα είναι αρμόδια για το 
συντονισμό, την εποπτεία, την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου 
του Αναδόχου εκ μέρους του Εργοδότη (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης). Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ για την άσκηση του έργου 
της θα συνεπικουρείται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Πιστοποίησης 
Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα, με τις οποίες ο ανάδοχος οφείλει να 
συνεργάζεται για την σωστή εκτέλεση του έργου. Οι επιτροπές αυτές θα είναι 
τριμελείς, θα συγκροτηθούν με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης και θα αποτελούνται από υπαλλήλους της 
Αναθέτουσας Αρχής, που θα προέρχονται από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας και τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής των 
Π.Ε. 
 7.2 Επίσης στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα 
συγκροτηθεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, 
Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα αποτελείται 
από υπαλλήλους του Εργοδότη σχετικούς με το αντικείμενο του έργου στην 
έδρα του Εργοδότη και θα έχει ως έργο της τον γενικό συντονισμό 
υλοποίησης του έργου σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και την 
παραλαβή του έργου στο σύνολό του.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου του Αναδόχου είναι 
αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη και των 
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συνεπικουρούντων αυτήν αρμοδίων οργάνων, ήτοι των Επιτροπών 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Έργου ανά  Περιφερειακή Ενότητα και 
της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 
Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο τέλος έκαστου μήνα κατά τον οποίο έχει 
υλοποιηθεί τμήμα του φυσικού αντικειμένου στην αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου μηνιαία αναλυτική Έκθεση 
Πεπραγμένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, που θα περιλαμβάνει 
αναλυτικά το σύνολο των στοιχείων για την πορεία εξέλιξης του έργου και 
αναλυτική αναφορά με βάση το σύνολο των σημείων της μεθοδολογίας του 
έργου και τις διορθώσεις ή συμπληρώσεις που θα του υποδειχθούν από την 
ίδια την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης ή την Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου. 
Η αρμόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Πιστοποίησης του Έργου θα πραγματοποιεί συχνούς τακτικούς και έκτακτους 
ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσει την άρτια εκτέλεση του έργου του 
Αναδόχου και συντάσσει μηνιαίως το σχετικό πρακτικό παρακολούθησης του 
έργου που θα υποβάλλεται από αυτήν άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που από κάποιον έλεγχο 
διαπιστωθούν πλημμέλειες στην εκτέλεση του έργου του Αναδόχου η αρμόδια 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου θα ενημερώνει 
άμεσα εγγράφως τον Ανάδοχο περί των πλημμελειών που διαπίστωσε και 
των διορθωτικών μέτρων που πρέπει αυτός να λάβει και θα τον καλεί μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση εις αυτόν του 
σχετικού εγγράφου της να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
αποκατάσταση των πλημμελειών. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας θα 
πραγματοποιεί εκ νέου επιτόπιο έλεγχο και θα συντάσσει εκτάκτως σχετικό 
πρακτικό παρακολούθησης, στο οποίο θα καταγράφει και τις τυχόν 
πλημμέλειες που δεν έχουν αποκατασταθεί. Κάθε πρακτικό παρακολούθησης 
του έργου θα υποβάλλεται άμεσα στην Επιτροπή Συντονισμού και Παραλαβής 
του Έργου και θα κοινοποιείται ταυτοχρόνως και στον Ανάδοχο. 
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο και στην Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, η οποία θα τα παραλαμβάνει βάσει 
των υποβληθέντων εις αυτήν πρακτικών παρακολούθησης των Επιτροπών 
Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Έργου ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
θα καταρτίζει σχετικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής εντός 20 
εργάσιμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής του από τον 
Ανάδοχο, η οποία αποδεικνύεται από την ημερομηνία και τη σφραγίδα 
Πρωτοκόλλου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που τίθεται στο Διαβιβαστικό των 
Παραδοτέων, και το οποίο θα κοινοποιείται σε αυτόν με ευθύνη της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας εντός τριών (3) το αργότερο εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία κατάρτισής του. Εφόσον η προαναφερόμενη προθεσμία 
παρέλθει χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παραλάβει αντίγραφο του σχετικού 
Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής, τότε η παραλαβή των Παραδοτέων 
του Αναδόχου θα πραγματοποιείται αυτόματα και θα θεωρείται οριστική. 
Στην περίπτωση, όπου το έργο του Αναδόχου, όπως αποτυπώνεται και στα 
σχετικά Παραδοτέα, κατά την κρίση της Επιτροπής Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου εκτελείται πλημμελώς ή δεν έχει ολοκληρωθεί 
επαρκώς, θα επισημανθούν γραπτά από αυτήν εντός 20 εργάσιμων ημερών 
το αργότερο από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων, η οποία θα 
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γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου,  οι ελλείψεις του ή τυχόν ελαττώματά του και θα τίθεται 
εύλογη προθεσμία κατά την κρίση της προς τον Ανάδοχο, προκειμένου να το 
ολοκληρώσει. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και 
άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του 
Έργου για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή 
ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης 
μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία 
παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα 
μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες 
βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή 
παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, εφόσον η Επιτροπή 
Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου το κρίνει σκόπιμο. Μετά την 
συμπλήρωση και διόρθωση των ελαττωμάτων και ελλείψεων και την 
επανυποβολή του αναμορφωμένου Παραδοτέου ακολουθείται η διαδικασία 
της προηγούμενης παραγράφου. 
Η προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται είτε για κάθε Παραδοτέο διακριτά 
είτε για περισσότερα του ενός Παραδοτέα. Μετά την παραλαβή του συνόλου 
των Παραδοτέων της παρούσας, όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική 
περιγραφή του έργου, είτε με την κατάρτιση Πρωτοκόλλων Τμηματικής 
Παραλαβής της πρώτης παραγράφου, είτε με την παρέλευση άπρακτης της 
τασσόμενης προθεσμίας για την κατάρτισή τους, η Επιτροπή Συντονισμού και 
Παραλαβής του Έργου υποχρεούται να προβεί εντός 10 ημερολογιακών 
ημερών στην οριστική παραλαβή του έργου, συντάσσοντας το σχετικό 
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Μετά την παρέλευση άπρακτου του 
ανωτέρου χρόνου, η παραλαβή του συνόλου του έργου θα πραγματοποιείται 
αυτόματα 
 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
9.1. Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από 
οποιαδήποτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Πιστοποίησης Περιφερειακής 
Ενότητας, στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα 
του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες 
υποδείξεις της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, ο Εργοδότης έχει δικαίωμα 
επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 4.000,00 € κατά του 
αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα. 
9.2. Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά 
παρακολούθησης από μία ή περισσότερες από τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης – Πιστοποίησης των Περιφερειακών Ενοτήτων, με τα οποία 
διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν 
ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της 
Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 8 της παρούσας, ο Εργοδότης εκτός από το δικαίωμα επιβολής 
εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 4.000,00 € ανά πρακτικό 
παρακολούθησης, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, 
μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο 
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Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης. Επίσης, ο Εργοδότης δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε 
θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του 
έργου. 
9.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής 
ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς 
να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στην υποχρέωσή 
του για την παροχή των Υπηρεσιών του Άρθρου 1.  
 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
11.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μυστική κάθε εμπιστευτική 

πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης της Σύμβασης και δεν θα αποκαλύπτει εμπιστευτικές 
πληροφορίες σε τρίτον χωρίς την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του 
Εργοδότη, ενώ θα τις αποκαλύπτει μόνο σε όσους υπαλλήλους-
συνεργάτες του ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της παρούσας, 
διασφαλίζοντας ότι αυτοί είναι εν γνώσει και τηρούν την υποχρέωση 
εχεμύθειας. Ειδικότερα το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων, 
των προκυπτόντων συμπερασμάτων και οτιδήποτε έχει σχέση με την 
παροχή των Υπηρεσιών του Άρθρου 1 είναι και θεωρούνται 
εμπιστευτικά («εμπιστευτικές εργασίες» κατά την έννοια του Άρθρου 
676 του Αστικού Κώδικα) και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση 
εχεμύθειας. 

11.2. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να κάνει οποιαδήποτε χρήση ή 
εκμετάλλευση, με αντάλλαγμα ή χωρίς αυτό, των κάθε είδους στοιχείων 
του Έργου. 

11.3. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται ότι είναι νόμιμος δικαιούχος και 
χρήστης όλων των απαιτούμενων αδειών και συμβάσεων χρήσης ή 
εκμετάλλευσης λογισμικού, των ευρεσιτεχνιών, της τεκμηρίωσης των 
σχεδίων, των προτύπων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν 
από αυτόν και το προσωπικό ή συνεργάτες του. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες αντικειμενικής 
ανωτέρας βίας καταστήσουν αδύνατη την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον, όπως προβλέπονται από αυτή την 
Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος υποχρεούται να ειδοποιήσει γραπτά 
το άλλο αμελλητί. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη 
αποδεσμεύονται αζημίως από τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα 
Σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 13 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
13.1. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί ή να τροποποιηθεί μόνον 

εγγράφως και με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων.  
13.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων 
προς τους όρους της παρούσας ή η καθυστέρηση λήψης των μέτρων 
που ορίζονται σε αυτήν ή στο Νόμο από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος, δεν αποτελεί παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα 
δικαιώματά τους που αναγνωρίζονται από την παρούσα Σύμβαση. 

 
ΑΡΘΡΟ 14 – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Ο Ανάδοχος μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας 
Αρχής, δύναται να ενεχυριάσει την εισπρακτέα αμοιβή που απορρέει από 
αυτή την Σύμβαση προς οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
15.1. Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη 
Σύμβαση παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του Εργοδότη 
διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, σύμφωνα και με το άρθρο 8 της 
παρούσας. 

2. Ο Ανάδοχος αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς να έχει δηλωθεί 
και χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν 
πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 
σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4. Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό 
με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

15.2. Μετά από καταγγελία του Εργοδότη για λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από 
τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

2. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει ο Εργοδότης, όποιο 
έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει 
στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα 
και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του 
πράξουν το ίδιο. 

15.3. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, ο 
Εργοδότης βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς 
και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 
15.4. Ο Εργοδότης αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου, σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καλής 
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εκτέλεσης καταπίπτει. Μετά την λύση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκαλείται εκ του 
λόγου αυτού στον Εργοδότη. 
15.5. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις, η δε παράβαση 
οποιουδήποτε από αυτούς από τους συμβαλλόμενους αποτελεί ουσιώδη 
λόγο καταγγελίας της παρούσας και άρσης των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από αυτήν. Αυθαίρετη καταγγελία της παρούσας δε γίνεται δεκτή 
από κανένα από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη.  

ΑΡΘΡΟ 16 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
16.1. Η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών ρυθμίζεται 

αποκλειστικά και μόνο από την παρούσα Σύμβαση και τα 
επισυναπτόμενα εις αυτήν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), συμπληρωματικά δε εφαρμόζονται 
οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

16.2. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει μεταξύ του Εργοδότη και του 
Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση των όρων αυτής 
της Σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια από τους συμβαλλόμενους να 
επιλυθεί φιλικά με γνώμονα την καλή πίστη και τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση αποτυχίας, εφαρμοστέο δίκαιο θα 
είναι το Ελληνικό και αρμόδια τα δικαστήρια της Κομοτηνής. 

16.3. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποτεδήποτε σε βάρος του Εργοδότη 
οποιαδήποτε αστική ή και ποινική δικαστική ή εξώδικη διένεξη και 
διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος δρα ως 
δικονομικός εγγυητής και θα αμύνεται υπέρ του Εργοδότη.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση κατά την 
ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή και αφού διαβάστηκε υπογράφεται σε 
δύο (2) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
λαμβάνει από ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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