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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.000,00€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 
 

• Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

• Το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238/27.12.2010) «Οργανισµός 
της Περιφέρειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» 

• Την 9/4-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού 
Αντιπεριφερειαρχών» 

• Την υπ’ αριθµ. 5686/9-1-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
22/21-1-2013 

• Την 61/11-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 
18/τ.Β΄/14-01-2011), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 120400/29-
11-2011 (ΦΕΚ 2973/Β/23-12-2011), Γ.Π. 46/20-3-2012 (ΦΕΚ 950/Β/27-
3-2012) και 16562 και 16577 Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής 
(ΦΕΚ 223/Β/5-2-2013) και ισχύει. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) 
Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας µε θέµα «Πρόγραµµα καταπολέµησης των 
κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη κοινού» 
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• Το υπ’ αριθµ. 10597/105456/12-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών». 

• Την υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ. 33743/10-04-2013 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας µε  θέµα  «Συµπληρωµατική εγκύκλιος-
Υπενθύµιση εγκυκλίου για προγράµµατα καταπολέµησης των 
κουνουπιών», 

• Το υπ’ αριθµ. 3277/36344/22-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίµων µε θέµα «Εγκεκριµένα 
σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών», 

• Την αρ. 310/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, (θέµα 2ο-
Έγκριση σκοπιµότητας για εργασίες καταπολέµησης κουνουπιών 
έτους 2014) όπως τροποποιήθηκε µε την µε αρ. 340/2013 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, 

• Την µε αρ.2389/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 26.000,00 ευρώ, για την ανάθεση εργασιών για την 
καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τοµέα 
Αθηνών, µε τη διαδικασία της προκήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού.  

• Την µε αρ. 2803/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του παρόντος 
Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού. 

• Την υπ΄αριθ.  215955/11-11-2013 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 

ΚΑΛΕΙ 
   Τις Επιχειρήσεις,( Εταιρείες και Ατοµικές Επιχειρήσεις), που επιθυµούν να 
υποβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών της Π.Ε. 
Νότιου Τοµέα Αθηνών Τµήµα Προµηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 και Σόλωνος 
133-Καλλιθέα, Τ.Κ 17674, 4ος όροφος, τηλ 2132101208,222, µέχρι την 
προηγούµενη του διαγωνισµού ήτοι µέχρι την 26/12/2013 και µέχρι ώρα 13.00 
µ.µ., έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
ανάθεση εργασιών καταπολέµησης κουνουπιών στους ∆ήµους της 
Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών για το έτος 2014, 
προϋπολογισµού 26.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο 
κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής. 
Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές 
κατατίθενται από την 10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. ενώπιον της 
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 305 γραφείο). 
Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης στον ιστοχώρο  της Περιφέρειας 
Αττικής www.patt.gov.gr και στο e-procurement.  

  
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3Ος 
ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 305 

27-12-2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
10.30 π.µ. 
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Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
 
                         2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 11 του Κ.Π.∆. 118/2007) 
 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα 
πρόσκληση. 
 
Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας, (στην 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών της Π.Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών Τµήµα Προµηθειών, 
Ελ. Βενιζέλου 273 και Σόλωνος 133-Καλλιθέα, Τ.Κ 17674, 4ος όροφος, τηλ 
2132101208,222) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε 
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού και µέχρι την 13.00 µ.µ. 
 
Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές 
κατατίθενται από την 10.00 π.µ. µέχρι την 10.30 π.µ. ενώπιον της 
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών (Λ.Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, 305 γραφείο). 
 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν 
από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Αποτελεσµάτων διαγωνισµών προ της εκπνοής της προθεσµίας που 
καθορίζεται από την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις 
άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία.  
 
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 
                               3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και ∆υτικού Τοµέα της 
Περιφέρειας Αττικής και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2013, 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.  
 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς,  µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω 
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όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται, σφραγίζονται από το παραπάνω 
όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, 
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
την Υπηρεσία. 
 
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει. 
 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
 
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί 
µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των 
προσφορών, παραδίδεται µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που 
διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία 
των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε 
απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο παραπάνω 
αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται από την Υπηρεσία και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών κατά 
τα ανωτέρω. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι 
αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα 
οικονοµικά στοιχεία των προσφορών παραµένουν σε αυτό. 
 
5. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετασχόντων στον διαγωνισµό. 
 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής, εφόσον καλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας πρόσκλησης.  
 

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, 
σε περίπτωση απόσυρσης µέρους ή όλου του εξοπλισµού ή για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του 
αναδόχου της οποίας αφορά ο παρών πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών 
διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου. Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του 
σε περίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για 
οποιοδήποτε λόγο. 
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από την αρµόδια 
Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής, µε τη σύνταξη πρακτικού 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εργασιών.  
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών της 
Περιφέρειας Αττικής και εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του 
χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων 
της Περιφέρειας Αττικής, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης 
προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο 
δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
1. Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών. 
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
3. Πρακτικό οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις: 
- 3%, υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.  
  χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ,  
  ΟΓΑ  20% επί του χαρτοσήµου. 
 
-0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
    (Ν.4013/2011, ΦΕΚ 204Α’/15-9-2011). 
    χαρτόσηµο 3% επί της ανωτέρω κράτησης 
    ΟΓΑ  20% επί του χαρτοσήµου  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Η ∆απάνη θα προκύψει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 
2013 της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα 
Αθηνών, Ε.Φ. 04.072,  ΚΑΕ 9778040010A.  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Π.∆. 118/2007. 
 Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής 
για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής 
υπηρεσιών του αναδόχου, στην οποία αφορά ο παρών Πρόχειρος 
∆ιαγωνισµός, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των συγκεκριµένων 
εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια 
συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, 
αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). 

 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 
        α)  Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’-Β’-Γ’), 

που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. 

 
        β)  Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
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        γ)  Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση 
συναφών θεµάτων». 

 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από 
την Υπηρεσία. 

 
              5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007) 
 
1) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα 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 δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων 
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 
8 και 8α του Π.∆. 118/2007. 

2) Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο Πρωτόκολλο της 
∆/νσης Οικονοµικών της Π. Ε. Νότιου Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 273 και Σόλωνος, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17674, 4ος 
όροφος, για την Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των 
∆ιαγωνισµών του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 
3886/2010 της Π.Ε Νότιου Τοµέα Αθηνών ως εξής: 

 
α) Κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού: 
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
∆ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται 
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
 
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του 
φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, ήτοι την Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών και το 
αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, 
εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 
πριν από την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού. 
 
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που 
αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε προσφέροντα στον διαγωνισµό ή 
την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 
του ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού από 
το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική Απόφαση µετά από 
γνωµοδότηση αυτού. 
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Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό 
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο 
(2) ηµερών από της υποβολής της. 
 
γ) Κατά της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
Απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, 
αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος 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 το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών 
και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 
 
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής Απόφασης, 
όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των 
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών 
(3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος 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 το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και 
Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Αττικής, εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου 
προθεσµίας. 

 
3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός 
από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

 
4) Η σχετική Απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους 
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν 
πλήρη γνώση της σχετικής Απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός 
της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 

 
5) Ο προσφέρων µπορεί κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 
118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα 
σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής Απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα 
όργανο, ήτοι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, ήτοι την Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των ∆ιαγωνισµών και Προσφυγών. 
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Η εν λόγω Απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή 
 

6) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 
και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού 
ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας 
του υπό προµήθεια είδους, 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 εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”)  

  
 
 
            

                                                                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
                                                                      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 
 

                                                                      ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
 
Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), 
στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και 
χωρίς ξέσµατα.  
 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό 
(Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆/νση Οικονοµικών, ∆/νση Οικονοµικών 
Νότιου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών). 
γ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 
 
Α. Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, στον 
κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας και 
βεβαίωση έναρξης εργασιών, για τα φυσικά πρόσωπα-ατοµική επιχείρηση 
και για τα νοµικά πρόσωπα τα αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα, ήτοι,  
θεωρηµένο καταστατικό µε αριθµό καταχώρησης.  

           Αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε ανάλογα έργα κατά την 
τελευταία διετία, αποδεικνυόµενη µε σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης υπηρεσιών ή συµβάσεις). 

• Πιστοποιητικό συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 
(συγκρότηση, οργάνωση και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας βασισµένου 
στο πρότυπο ISO: 9001:2008, για την ποιοτικότερη παροχή των 
υπηρεσιών του).  

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού και 
να δηλώνεται ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται  
β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.      

-  δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
   - είναι 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 και ότι θα εξακολουθήσουν 
να είναι εγγεγραµµένοι µέχρι την κατακύρωση του διαγωνισµού.  
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• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να 
δηλώνεται ότι: 

α) κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους τις 
υποχρεώσεις σχετικά µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας και 
συνθηκών εργασίας.   

  β)  διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό καθώς και το απαραίτητο 
προσωπικό για την εκτέλεση των υπόψη εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου 
χειριστή του µηχανοκίνητου ή άλλου απαραίτητου εξοπλισµού.  
  γ)  ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στους ψεκασµούς τις προδιαγραφές 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ της παρούσας.  

 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ορισµού επιστηµονικά υπευθύνου, µε στοιχεία 
επικοινωνίας και δήλωση του προσώπου αυτού περί αποδοχής του 
ορισµού του.   

 
Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται από τον ανάδοχο 
γίνεται στο Παράρτηµα Β’ της παρούσας. 
 
Β. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονοµική τους 
προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µέσα στον κυρίως φάκελο, 
συµπληρώνοντας τον Πίνακα του Παραρτήµατος Γ’.  
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για το 
σύνολο του έργου. 
Με την προσφορά η τιµή δίνεται µε ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο 
εφαρµογής. Οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται 
ολογράφως και αριθµητικώς. Οι τιµές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι 
τελικές, µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση. Στις τιµές θα 
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.  
 
Προσφορά που δεν αντιστοιχεί ακριβώς µε τις ζητούµενες από την παρούσα 
πρόσκληση ποσότητες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 
τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση 
της αρµόδιας γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών.    
 
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης ανά κύκλο εφαρµογής, εφόσον καλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του παρόντος πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού.  
 
Γ. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών και εγγράφων, οι συµµετέχοντες θα 
πρέπει να υποβάλουν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους, σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ», επίσης µέσα 
στον κυρίως φάκελο.  
Ο Τεχνικός Φάκελος θα πρέπει να περιέχει απαραιτήτως τα ακόλουθα:  
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1. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθµό και 
το είδος των ψεκαστικών µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ που διαθέτει και τον αριθµό 
των εργατών που θα χρησιµοποιήσει (οδηγούς µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ., 
ψεκαστές µηχανηµάτων, ψεκαστές πλάτης). Επίσης, θα δηλώνεται ότι τα 
ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. φέρουν τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να 
δηµιουργούν κατά την έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών, 
καθώς και ελαστικούς σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων.  
2. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται φωτοαντίγραφο 
της άδειας κυκλοφορίας τους, επικυρωµένο από ∆ηµόσια Αρχή. 
3. Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται ιδιωτικά 
συµφωνητικά µίσθωσης (µισθωτήρια), διάρκειας τουλάχιστον 6 µηνών (από 
......... έως .............), θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των 
ιδιοκτητών. Στα µισθωτήρια, εκτός της διάρκειας, θα αναφέρεται ο αριθµός 
κυκλοφορίας των επίγειων ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα χαρακτηριστικά 
τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος κ.τ.λ.). 
Τα παραπάνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα 
από επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους.  
4.Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα παρέχει 
στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες, µάσκες, γάντια κ.λ.π.), τα οποία 
θα χρησιµοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών. 
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα διαθέτει 
τον απαιτούµενο αριθµό ατόµων για τον δειγµατοληπτικό έλεγχο ανά 
επταήµερο υπό την εποπτεία της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Α΄ Τεχνικές Προδιαγραφές.  
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα διαθέτει 
τον απαιτούµενο αριθµό των παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών, 
σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Α΄ Τεχνικές Προδιαγραφές, όπου 
θα πραγµατοποιεί την συλλογή και διατήρηση, τηρώντας Ευρωπαϊκά ή ∆ιεθνή 
πρωτόκολλα, παραδίδοντας αυτά, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
έργου προκειµένου να διερευνηθεί η παρουσία και ταυτοποίηση του 
µολυσµατικού παράγοντα στον φορέα.  
7.Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι θα παραδίδει 
στην τεχνική επιτροπή παρακολούθησης του έργου: α) καταγραφή σε 
ηλεκτρονική και έντυπη µορφή της πυκνότητας του πληθυσµού των 
προνυµφών και όλων των ατελών σταδίων από τα σηµεία συλλογής που θα 
του έχουν υποδειχθεί, ανά δεκαπενθήµερο αλλά και συνολικά, µετά την 
ολοκλήρωση του έργου και β) καταγραφή και ψηφιακή απεικόνιση των 
ψεκασθεισών περιοχών µε την ολοκλήρωση του έργου.  
 
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να είναι επικυρωµένα από Αρµόδια ∆ηµόσια 
αρχή. 
 
Προσφορές χωρίς οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά 
απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ –ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

 
Η εφαρµογή του έργου πρέπει να έχει ξεκινήσει  τέλος Φεβρουαρίου έως αρχές 

Μαρτίου και να διαρκεί οπωσδήποτε µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου του έτους 2014, αφού 
οι κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών. 
Οι ηµεροµηνίες και η τεχνική εφαρµογής του έργου θα καθορίζονται από την 
Υπηρεσία που θα ορισθεί αρµόδια σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και από την 
οριζόµενη Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου σε συνεργασία µε τον 
επιστηµονικά υπεύθυνο του αναδόχου ο οποίος υποχρεούται να υποβάλλει 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κίνησης ελέγχου και εφαρµογών καθώς και όποιες 
προτάσεις για βελτιώσεις εφαρµογής του έργου. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα και συγκεκριµένα το 
βιολογικό παράγοντα  Bacillus thuringiensis var . 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει τις παραπάνω εκτάσεις µε την ίδια τιµή 

της προσφοράς του αντίστοιχα για κάθε οµάδα όσες φορές παραστεί ανάγκη. Επίσης 
υποχρεούται να ψεκάσει και νέα περιοχή, εντός της κάθε ψεκαζόµενης περιοχής και 
εκτός των προαναφερόµενων, σε περιπτώσεις που κρίνεται από την Τεχνική 
Επιτροπή η εποχιακή εφαρµογή του προγράµµατος καταπολέµησης, καθώς και να 
διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα, µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, 
βυτίο νερού,  βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς του βυτίου 
ψεκαστικού δ/τος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών. 

Για την Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισµός: 
1. ∆ύο (2) ψεκαστικά συγκροτήµατα, Φ.Ι.Χ. µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο 

ψεκασµού, ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια (τα κατάλληλα ακροφύσια για 
να δηµιουργούν στην έξοδό τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών) και 
σωλήνες µήκους τουλάχιστόν 50 µέτρων που θα συνοδεύονται από δύο 
χειριστές ακροφυσίων. 

2. Τρεις (3) παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών προκειµένου να 
συλλεχθούν δείγµατα και να ταυτοποιηθούν. 
Απαγορεύεται ο ψεκασµός έξω από τις οριοθετηµένες περιοχές που έχουν 

υποδειχθεί. Επίσης απαγορεύεται  ο ψεκασµός άλλων καλλιεργειών και η απόρριψη 
ψεκαστικού υγρού ή άλλων κενών συσκευασιών σε κατοικηµένους χώρους που 
βρίσκονται ζώα, πηγάδια, δεξαµενές νερού ή τρεχούµενα νερά. 

Οι ψεκασµοί θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των υπαλλήλων που θα 
ορισθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τοµέα, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για 
την παρακολούθηση του έργου, ώστε να πραγµατοποιείται η συστηµατική 
καταπολέµηση των προνυµφών µε τον ορθό τρόπο, στον κατάλληλο χρόνο 
επέµβασης µετά από εντοπισµό των θέσεων αναπαραγωγής, δειγµατοληψίες και 
ταυτοποίηση των ειδών των κουνουπιών.  

Οι ψεκασµοί θα πραγµατοποιηθούν την περίοδο από την υπογραφή της 
σύµβασης εως το τέλος του έτους 2014. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να γνωρίσει στις αρµόδιες Υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας εγκαίρως και αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης µε 
υπεύθυνη δήλωση την  
ακριβή διεύθυνση του, τον αριθµό της τηλεφωνικής του σύνδεσης, του fax ή την 
ηλεκτρονική του διεύθυνση. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες θα ειδοποιούν τον ανάδοχο 
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εγγράφως, µέσω τηλεφώνου, fax ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 
ηµεροµηνία έναρξης και την έκταση κάθε ψεκασµού. 
  
Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει το ψεκασµό το αργότερο µέσα σε µια (1) ηµέρα 
από την ειδοποίηση , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ψεκασµού που θα 
του δοθεί. 

Οι υπεύθυνοι Υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών που παρακολουθούν το 
έργο, θα παραβρίσκονται  στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, την 
κανονικότητα της εφαρµογής των ψεκασµών, την ψεκαζόµενη έκταση καθώς και τα 
χρησιµοποιούµενα φάρµακα. Επιπλέον θα καθορίζουν τις ώρες έναρξης, διακοπής 
και λήξης των ψεκασµών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ειδικό ηµερήσιο δελτίο 
το οποίο θα υπογράφεται από τους αρµόδιους Υπάλληλους και τον ανάδοχο που 
εκτέλεσε το συγκεκριµένο έργο. 

Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό 
σκεύασµα –βιοκτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από την 
Επιτροπή και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, 
που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής 
,πρώτα το νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / 
λεπτό ). Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την 
παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι 
τόση ,ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη µέρα. 

Το νερό που θα χρησιµοποιείται από τα επίγεια ψεκαστικά συνεργεία για την 
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο – διαυγές, άοσµο, χαµηλής 
ολικής σκληρότητας.  

Ο προσφέρων υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της αρµόδιας Επιτροπής και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές. 

Ο εργολάβος οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά 
τον τοµέα που θα ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να µη 
γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές. 

Ο εργολάβος ή αντιπρόσωπός του είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται τις 
ώρες ψεκασµού στις ψεκαζόµενες περιοχές και να συµµορφώνεται πρόθυµα στις 
υποδείξεις της Επιτροπής. 

Ο προσφέρων ευθύνεται για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να γίνει από 
οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που χρησιµοποιεί και προς τρίτα πρόσωπα 
καθώς επίσης και στα µέσα ψεκασµού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Για 
την αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παίρνει 
όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση µέτρα. 

Οι αναγκαίες καθηµερινές ποσότητες φαρµάκων µεταφέρονται στις περιοχές 
που θα ψεκαστούν µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Επίσης ο προσφέρων 
επιβαρύνεται και µε τις δαπάνες του απαιτούµενου νερού καθώς και µε αυτές της 
παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. 

Η αµοιβή ασφάλισης και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτηθεί από τον 
εργολάβο βαρύνει αποκλειστικά αυτόν και ουδεµία σχέση ή εντολή συνδέει αυτόν µε 
την Περιφέρεια Αττικής. 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη και περάτωση ή και 
ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου ψεκασµού, επιβάλλονται στον εργολάβο οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 

Με την ολοκλήρωση του έργου ο εργολάβος υποχρεούται όπως παραδώσει 
στην τεχνική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, καταγραφή  και ψηφιακή 
απεικόνιση των ψεκασθεισών περιοχών.  

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους. Ο 
δειγµατοληπτικός έλεγχος περιλαµβάνει τη συλλογή και καταµέτρηση ανά επταήµερο 
προνυµφών καθώς και την τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών 
από περιοχές που θα υποδειχθούν. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να αποστέλλει στην τεχνική επιτροπή, την 
καταγραφή της πυκνότητας του πληθυσµού των προνυµφών από τα σηµεία 
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συλλογής που θα του έχουν υποδειχθεί, σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη µορφή, ανά 
δεκαπενθήµερο αλλά και µετά την ολοκλήρωση του έργου. 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να επανδρώσει τα ψεκαστικά συνεργεία µε 
έµπειρο, απόλυτα κατάλληλο και επαρκές για την εκτέλεση του έργου, προσωπικό. 

Ο προσφέρων υποχρεούται να διαθέτει εργάτη για όλο το χρονικό διάστηµα 
των εργασιών καταπολέµησης των κουνουπιών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή 
και καταµέτρηση ανά επταήµερο προνυµφών, καθώς και η τοποθέτηση παγίδων 
σύλληψης ακµαίων κουνουπιών από τις περιοχές που θα του υποδειχθούν από την 
αρµόδια υπηρεσία. Το έργο αυτό αποτελεί επικουρική βοήθεια στη δειγµατοληψία 
που πραγµατοποιεί η αρµόδια Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας και θα 
εκτελείται µε ευθύνη του εργολάβου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επιτροπής. 

Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό των 
κλάδων ΠΕ και ΤΕ το οποίο θα έχει αποδεδειγµένα ( τίτλοι σπουδών, εµπειρία) την 
ικανότητα εντοπισµού εστιών αναπαραγωγής προνυµφών κουνουπιών, 
ταυτοποίησης προνυµφών και ακµαίων και ταξινόµησή τους, καθώς επίσης και 
ορθής χρήσης των σκευασµάτων για τις εφαρµογές καταπολέµησης κουνουπιών.  
. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει απόλυτα κατάλληλα και επαρκή για 
παρόµοιες εργασίες µέσα ( ψεκαστήρες, µηχανοκίνητα, ψεκαστικά, κατάλληλα µπεκ), 
και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα 
χρησιµοποιήσει. 

Τα σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται θα φυλάσσονται σε κατάλληλους 
σκιερούς και ασφαλής χώρους σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης των σκευασµάτων. 

Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και γενικότερα ο χώρος ο οποίος 
χρησιµοποιείται από τα επίγεια ψεκαστικά συνεργεία,  θα διατηρείται καθαρός µε 
µέριµνα του εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού µε σκευάσµατα, ψεκαστικό 
υγρό, κενά δοχεία σκευασµάτων απαγορεύεται απολύτως. 

Οι ψεκαστές και κυρίως οι παρασκευαστές, πριν και κατά την διάρκεια του 
ψεκασµού, θα πρέπει να φορούν µε ευθύνη του εργολάβου, τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισµό  
( µάσκα, γάντια ρούχα µε µακρυά µανίκια) και να µην εισπνέουν πάνω από το 
δοχείο. 

Στην περίπτωση ψεκασµού µε ψεκαστικό µηχάνηµα: 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα 

απασχολήσει, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την 
εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντας τους δηλαδή µε προστατευτικό 
εξοπλισµό τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που 
αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα 
αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. 

Το βυτίο ψεκασµού που θα περιέχει το ψεκαστικό διάλυµα θα αναγράφει την 
χωρητικότητά του σε λίτρα. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ή 
αµφισβητείται η ένδειξη, κι εφόσον δεν φέρει ογκοµετρικό σωλήνα, το βυτίο εγκαίρως 
(πριν την έναρξη του ψεκασµού) θα ογκοµετρείται παρουσία των υπαλλήλων των 
αρµόδιων Υπηρεσιών για να πιστοποιηθεί η χωρητικότητα του. 

Για κάθε µπεκ ψεκασµού που φέρει το ψεκαστικό µηχάνηµα θα αντιστοιχεί ένας 
ψεκαστής και θα µπορεί να ψεκάζει 500 λίτρα ψεκαστικού διαλύµατος ανά ηµέρα 
ψεκασµού κι ένας χειριστής των ελαστικών του  ψεκαστικού καθώς και ψεκαστής 
πλάτης. Ο χειριστής και ψεκαστής µπορούν να εναλλάσσουν εργασία στο ψεκαστικό 
συγκρότηµα. 

Ο εργολάβος θα πρέπει να διαθέτει εφεδρικά ψεκαστικά µηχανήµατα και 
ψεκαστήρες πλάτης, για τις περιπτώσεις βλαβών. 
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 Ο οδηγός του µέσου µεταφοράς  του ψεκαστικού µηχανήµατος  και του 
φορτηγού µεταφοράς προµήθειας νερού δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 
χρησιµοποιηθεί και σαν ψεκαστής. 

 
 Η ψεκαστική αντλία θα φέρει δύο ακροφύσια, τα οποία θα πρέπει να 

δηµιουργούν στην έξοδό τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών και σωλήνες 
µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων. Η ρύθµιση των ακροφυσίων θα γίνεται όµοια µε την 
περίπτωση του από αέρος ψεκασµού. 

Η πίεση του ψεκαστικού συγκροτήµατος (bar) θα καθορίζεται από την 
επιτροπή. Τα ψεκαστικά θα είναι εφοδιασµένα µε αυτόµατη σκανδάλη διακοπής 
παροχής. 

Απαγορεύεται µε ποινή έκπτωσης, η χρησιµοποίηση άλλων γεωργικών 
ελκυστήρων ή Φ.Ι.Χ. από αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του 
εργολάβου. Για λόγους ανωτέρας βίας ( ανεπανόρθωτη βλάβη κλπ.) δύναται να 
χρησιµοποιεί άλλα ψεκαστικά µέσα από αυτά που αναφέρονται στην τεχνική του 
προσφορά µετά από ειδική έγκριση της Επιτροπής. Για τα νέα µεταφορικά µέσα που 
θα χρησιµοποιήσει ο εργολάβος και δεν περιγράφονται στην τεχνική του προσφορά, 
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας και ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης. 

Στην περίπτωση ψεκασµού µε ψεκαστήρες πλάτης  για τις τοποθεσίες που 
δεν µπορεί να κινηθεί ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου, µεγάλη κλίση εδάφους, 
αδυναµία πρόσβασης): 
1. Το βυτίο ψεκασµού που περιέχει το ψεκαστικό διάλυµα, είτε φέρεται σε καρότσα 

φορτηγού είτε έλκεται από άλλο µέσο (π.χ. γεωργικό ελκυστήρα), θα αναγράφει 
την χωρητικότητά του σε λίτρα. Στη περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ή 
αµφισβητείται η ένδειξη, και εφόσον δεν φέρει ογκοµετρικό σωλήνα, το βυτίο 
εγκαίρως (πριν την έναρξη του ψεκασµού) θα ογκοµετρείται παρουσία των 
υπαλλήλων. 

2. Ανάλογα µε την χωρητικότητα του βυτίου θα καθορίζεται και ο αριθµός των 
ψεκαστών του ψεκαστικού συνεργείου σύµφωνα µε την αρχή ότι: ένας ψεκαστής 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 125 λίτρα ανά ηµέρα ψεκασµού. Οι ψεκαστήρες 
πλάτης πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 10 λίτρα. 

3. Είναι απαραίτητο όλοι οι ψεκαστές να φέρουν προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, 
καπέλο, γάντια, µάσκα, γυαλιά). Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή 
τον καταργεί κατά τη διάρκεια του ψεκασµού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό 
συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή (αποβολή ψεκαστή), το ψεκαστικό συνεργείο θα 
ψεκάζει ποσότητα αντίστοιχη του εναποµείναντος αριθµού ψεκαστών. 

4. Ο οδηγός του µέσου µεταφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν ψεκαστής. 
Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τον προστατευτικό 
εξοπλισµό του ψεκαστή (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκα, γυαλιά). 

5. Οι ψεκαστές πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν τη χρήση τους, να έχουν σωστή 
παροχή και πίεση στο µπεκ και να µην χάνουν ψεκαστικό διάλυµα. 
Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δεν γίνεται σύµφωνα µε τους παραπάνω  

         όρους και τις υποδείξεις της Επιτροπής, ο εργολάβος δεν θα αµείβεται 
         για το εκτελεσθέν έργο. 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 
∆ΗΜΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΠΟ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ 

ΕΚΤΑΣΗ 
(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ) 

ΚΥΚΛΟΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ- 
ΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ 
ΥΓΡΟ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Περιοχή του ρέµατος 
της Πικροδάφνης, 
όπου υπάρχουν 

 
 

2,5 
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στάσιµα ύδατα 

ΑΛΙΜΟΥ Περιοχή του ρέµατος 
της Πικροδάφνης 
όπου υπάρχουν 
στάσιµα ύδατα, 
καθώς και στον 
κλάδο του ρέµατος 
των Τραχώνων 

 
 
 
 
 

3 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Κοίτη ρέµατος 
Αγ.Νικολάου-
Τραχώνων στη 
διασταύρωση οδού 
Αρχ. Θεάτρου µε την 
οδό Ηρ. Μάτση 
Αργυρούπολη 
Τέρµα ρέµατος Αγ. 
Παρασκεύης στα 
όρια της Αεροπορίας 
στην περιοχή του 
Ελληνικού Ρέµα 
Ευρυάλης στα 
σύνορα µε την 
Γλυφάδα 

 
 
 

1 

 

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ Περιοχή του Αγ. 
Κοσµά µεταξύ της 
4ης 
Μαρίνας και του 
αθλητικού χώρου, 
όπου υπάρχουν 
στάσιµα ύδατα 

 
 
 

1 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ανοικτό τµήµα 
Ιλισού 

 
1 

 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ – 
ΤΑΥΡΟΥ 

Περιοχή εκβολής του 
Κηφισού, στο ρέµα 
του Προφήτη 
∆ανιήλ, στο ρέµα 
του Ιλισού 
στην έξοδο της οδού 
Καποδιστρίου, 
στα λιµνάζοντα 
ύδατα κάτω από τη 
Λ. Ποσειδώνος 

 
 
 
 
 
 

4 

 

ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

Περιοχή του ρέµατος 
της Πικροδάφνης 
από τις εκβολές του 
ρέµατος στην 
περιοχή Ε∆ΕΜ µέχρι 
τα σύνορα µε τον 
Αγ.∆ηµήτριο(Α) 
Μεγάλου Σπηλαίου 
και (Β) Θεοκρίτου 
και Αρµατωλών, 
συνολικού µήκους 
2500µ. περίπου και 
εκατέρωθεν των 
πλευρών  

 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-20 

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ 

 
15,5 

  
866,00 €  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         17 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΚΤΑΣΗ  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ 

€              %  

  ΦΠΑ  23%  

  Τελικό ποσό µε ΦΠΑ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Καλλιθέα, …/…./2013    Υπογραφή & σφραγίδα  


