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ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την καταπολέμηση των ακρίδων στο 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2022 
συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής έχοντας 
υπόψη:

1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής-Βελτίωση της 
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ” 
(ΦΕΚ Α΄133)

3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,

4. Τον ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115) “Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

5. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης  και Εποπτείας 
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Τον ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών»,

7. Τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α'/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις”

8. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

9. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ” 
'όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

11. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α΄212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης 
των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»,
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12. Τον ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

13. Τον ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

14. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

15. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
16. Την με υπ’ αριθμ. 76928/09-07-2021 (Β΄ 3075) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: 

«Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)»,

17. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 (ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής,

18. Την αριθμ. πρωτ. 499022/02-09-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 688) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», 

19. Την υπ’ αριθμ. 457959/01-07-2020 (Β΄ 2763) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», 

20. Την υπ’ αριθμ. 625207/2021 (Β΄ 3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής»,

21. Την υπ’ αριθμ. 864073/2021 (Β΄ 4832) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της 
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής»,

22. Την υπ’ αριθμ. 23612/11-01-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 9) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»,

23. Την με αριθμ. πρωτ. 283023/09-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Μετακίνηση Προϊσταμένης Τμήματος και ορισμός της ως Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 
Διεύθυνσης»,

24. Tο με αριθμ. πρωτ. 68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Γενικές Οδηγίες», 

25. Την υπ’ αριθμ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022»,

26. Την υπ’ αριθμ. 179/2021 (660Ι7Λ7-Ξ7Χ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022» (169047/30-12-2021 απόφαση 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικ. 2022), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει

27. Tην υπ. αρ. 22/2022 (Ψ5ΙΣ7Λ7-ΠΡΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση του προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στη Δημοτική 
Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας»,

28. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. 31 του Ν. 3852/2010, βάσει των οποίων οι 
Περιφέρειες έχουν αρμοδιότητα για την κατάρτιση, τον συντονισμό την εποπτεία και τον 
έλεγχο των προγραμμάτων υποχρωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων όπως η 
καταπολέμηση του δάκου, αρουραίων, ακρίδων κλπ

29. Την υπ. αρ. πρωτ. 265547/30-03-2022(ΑΔΑ:Ω5ΜΑ7Λ7-ΗΨ5) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0879,  η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1609 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα 
μας 

30. Το γεγονός ότι στην Δημοτική Ενότητα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, τα 
τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί έκρηξη πληθυσμού των ακρίδων πλήττοντας τις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις, οι οποίες είναι κυρίως καλλιέργειες με φυτά όπως βαμβάκι, 





Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 624558d9227962d630916c18 στις 31/03/22 11:13

δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι κ.ά.) αμπέλι, ψυχανθή και δευτερευόντως κηπευτικά με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα όπως: αύξηση του κόστους 
παραγωγής, απώλεια παραγωγής και κατά συνέπεια μείωση εισοδημάτων, απώλεια 
δικαιωμάτων ενίσχυσης (επιδότηση).

                                                                   Κ Α Λ Ε Ι

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος 
Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 
07/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 13:00 έγγραφες σφραγισμένες 
οικονομικές προσφορές για την καταπολέμηση των ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2022 συνολικού προϋπολογισμού 
24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων και των 
εγκεκριμένων εντομοκτόνων που θα χρησιμοποιηθούν) με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με τη 
διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες  
και δεν αξιολογούνται.
 

Α. Περιγραφή του αντικειμένου – Όροι Εκτέλεσης Εργασιών

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα προβεί στην 
καταπολέμηση των ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας. Οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να γίνει διερεύνηση εκτιμώνται περίπου σε 
20.000 στρέμματα. Η δε έκταση στην οποία θα πρέπει να γίνουν ψεκασμοί με 
εγκεκριμένα σκευάσματα, εκτιμάται περίπου σε 2.000 έως 2.500 στρέμματα. Ο ψεκασμός 
θα πρέπει να διενεργείται πριν τις πρώτες πτήσεις του εντόμου, ήτοι νωρίς το πρωί, πριν 
την ανατολή του ηλίου ή μέχρι λίγο μετά, όταν τα έντομα είναι ακόμα αδρανή και 
συγκεντρωμένα σε μικρές κηλίδες και σε κάθε περίπτωση κατόπιν έγγραφης 
ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία-Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δυτ. Αττικής. 

                                               
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές (εις τριπλούν), σε φάκελο, 
ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να φέρει τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα και στην όψη του να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής για την 
καταπολέμηση των ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου 
Μάνδρας-Ειδυλλίας για το έτος 2022 συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων και των εγκεκριμένων 
εντομοκτόνων που θα χρησιμοποιηθούν)    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με τη διαδικασία της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Οι προφορές των συμμετεχόντων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:
1. Οικονομικά Στοιχεία

• Οικονομική προσφορά (εις τριπλούν), 
Η τιμή των προς παροχή  υπηρεσιών πρέπει θα είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της 
σύμβασης χωρίς καμιά αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο. Η τιμή που θα 
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υποβληθεί πρέπει να είναι τελική και θα αφορά το σύνολο των υπηρεσιών της 
παρούσας. 

Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ΕΥΡΩ και δύναται να συνταχθεί  σύμφωνα με το 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του  Παραρτήματος Γ΄ 

Ειδικότερα:

α. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες υπέρ 
τρίτων κρατήσεις εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.
 Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ θα γίνει με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα αναγράφεται 
στην προσφορά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ 
των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως.

β. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

γ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι 
προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

δ. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα 
πρόσκληση ποσότητες-εργασίες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ε. Προσφορά  που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται  
ως απαράδεκτη.

στ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Με την υποβολή συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και δη με την υποβολή της 
Οικονομικής Προσφοράς, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της παρούσας.

ζ. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή του 
αντικειμένου της παρούσας χωρίς να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό  και εφόσον 
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της παρούσας  πρόσκλησης.

ii)Υπεύθυνη δήλωση Α΄ (εις τριπλούν), της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 
75), όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης 
δηλώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της προσφοράς οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας.

Η ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ του     
Παραρτήματος Β΄ . 

   Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής  από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.
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2. Τεχνικά Στοιχεία (εις τριπλούν):

i) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 
και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή Ατομική Επιχείρηση . Αν 
πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα Πιστοποιητικό αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η. 

ii) Πιστοποιητικό προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογες εργασίες, αποδεικνυόμενη με 
σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, συμβάσεις κλπ) εντός των 
τελευταίων τριών (3) ετών 

3. Λοιπά δικαιολογητικά (εις τριπλούν):

i) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά, σε περίπτωση νομικού προσώπου τον νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

Η ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β΄ 
του      Παραρτήματος Β΄ . 

ii) Φορολογική Ενημερότητα  σε ισχύ όπου απαιτείται. Σε περιπτώσεις  εταιρειών Ε.Ε. και 
Ο.Ε. η ανωτέρω ενημερότητα αφορά και τον/-ους νόμιμο/-ους εκπροσώπο/-ους

iii) Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ όπου απαιτείται Σε περιπτώσεις  εταιρειών Ε.Ε. και 
Ο.Ε. η ανωτέρω ενημερότητα αφορά και τον/-ους νόμιμο/-ους εκπροσώπο/-ους

Σημείωση: Τα εν λόγω (3ii) και (3iii) ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεικτά 
εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους.

 iv)  Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του 
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). Τα 
Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, μέσω των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη 
σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Σε περίπτωση ατομικής 
επιχείρησης απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος 
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Προσφορές χωρίς οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτονται ως μη 
αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 
ημερών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν στην αναθέτουσα αρχή ότι 
θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται (π.χ. 
ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας).

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή 
και περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 
λάβει τόσο τα δικά του ανωτέρω δικαιολογητικά όσο και των οντοτήτων στις οποίες 
θα στηριχθεί. Ως τρίτος φορέας θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν ανήκει στο 
δυναμικό του υποψήφιου οικονομικού φορέα (πχ εξωτερικοί συνεργάτες κ.α.) και κάθε άλλο 
νομικό πρόσωπο, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με τον υποψήφιο οικονομικό 
φορέα (πχ. θυγατρικές εταιρείες κ.α.) 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 
από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει 
από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί, όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορές θα μπορούν στο διάστημα που μεσολαβεί από 
την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας , μέχρι και την προηγούμενη από την ημερομηνία 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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λήξης της προσφοράς προσφορών, να επισκεφθούν το Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών, 
προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της 
καταπολέμησης των ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας για το έτος 2022.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των  υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια  Ειδική 
Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, (η οποία θα οριστεί με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής), με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής  των υπηρεσιών.

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 που  αφορά την παρούσα 
πρόσκληση, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή  των συγκεκριμένων υπηρεσιών 
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου.

4.ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:

1.  Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2.  Εφ’ όσον  δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και αν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων Εφόσον δεν πραγματοποίησε τις εργασίες 
μέσα στον συμβατικό χρόνο που του δόθηκε.   

Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι εργασίες δεν πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη της 

Περιφέρειας.
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν. 4412/2016)..

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 

περίπτωση.
β.  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο των προμηθειών 

των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016. 
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5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων 
υπηρεσιών και κατόπιν σύνταξης αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής  
που θα συγκροτηθεί κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον 
ανάδοχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:

➢ Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια 
Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

➢ Τιμολόγιο.
➢ Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας όπου απαιτείται καθώς 

και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος νόμιμος φόρος 
εισοδήματος, ο  οποίος δεν αποτελεί κράτηση υπέρ τρίτων.

Η  προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 κατά 24.800,00 € συμπ. ΦΠΑ, 
προϋπολογισμού 2022 του Ειδικού Φορέα 06072. 
 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί  στις 08-04-2022 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 
Ελευσίνα, 3ος όροφος, γραφείο 306.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου 
(Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

H παρούσα θα διενεργηθεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-
08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Προμηθειών και την υπάλληλο Φραγκιαδάκη Αριάδνη,τηλ.:2132047009,e-mail: 
afragiadaki@patt.gov.gr, ενώ για τις Τεχνικές προδιαγραφές από την υπάλληλο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Β. Σαραντώνη τηλ.: 213 1600 817

mailto:afragiadaki@patt.gov.gr
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Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του 
Κεντρικού κτηρίου της Π.Ε.Δ.Α., και η διάθεσή της γίνεται από την Δ/νση Οικονομικών της 
Π.Ε.Δ.Α, - Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα – 3ος όροφος γραφείο 
306. 

Επίσης είναι διαθέσιμη και στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.patt.gov.gr στη διαδρομή 
Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Διακηρύξεις/Προσκλήσεις.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΗΛΙΑΡΑ ΡΟΔΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

1. Τίτλος Έργου
 

Καταπολέμηση Ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

2. Περιοχή Εφαρμογής
Η περιοχή εφαρμογής των δράσεων του προγράμματος  είναι οι αγροτικές/γεωργικές εκτάσεις 
στην Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, στις οποίες έχει παρουσιαστεί το προηγούμενα έτη 
πληθυσμιακή έξαρση ακρίδας. Η περιοχή διερεύνησης, βάσει του ιστορικού δραστηριότητας 
της ακρίδας υπολογίζεται περίπου σε 20.000 στρέμματα της αγροτικής περιοχής των 
Ερυθρών και οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν σε έκταση έως 2.500 στρέμματα, σε 
επιφάνειες όπου θα εντοπιστούν οι «κηλίδες».

3. Επιμέρους Δράσεις

Το έργο καταπολέμησης ακρίδας θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

• Οριοθέτηση και αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο της ευρύτερης περιοχής 
που θα πραγματοποιηθεί η ανίχνευση για τον εντοπισμό των «κηλίδων» των ακρίδων 
και  προσδιορισμός ζωνών δράσης για τις κατάλληλες εφαρμογές ψεκασμού 
καταπολέμησης.

• Ανίχνευση και εντοπισμός των «κηλίδων» των ακρίδων στις περιοχές 
εφαρμογή. Η στοχευμένη ανίχνευση και ο εντοπισμός των «κηλίδων» αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχημένη καταπολέμηση των ακρίδων. Για το σκοπό αυτό  θα 
πραγματοποιηθεί επίγεια ιχνηλάτηση από εκπαιδευμένα συνεργεία για την 
αναγνώριση και επισήμανση των κηλίδων με τη χρήση εξοπλισμού GPS. Εάν παραστεί 
ανάγκη θα πραγματοποιηθεί εναέρια ιχνηλάτηση  με  χρήση ΣμηΕΑ (drone)  το 
οποίο θα διαθέτει πολυφασματική θερμική κάμερα με σκοπό την βέλτιστη και ταχύτερη 

http://www.patt.gov.gr/
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παρατήρηση των περιοχών εφαρμογής και την  εύρεση των σημείων συνάθροισης των 
ακρίδων.

• Χαρτογράφηση των εντοπισμένων «κηλίδων» σε επιχειρησιακούς χάρτες. Με την 
ολοκλήρωση του σταδίου ανίχνευσης και εντοπισμού , τα συλλεχθέντα δεδομένα άμεσα 
θα αποτυπωθούν σε κατάλληλης κλίμακας θεματικούς χάρτες.  Συγκεκριμένα, θα 
αποτυπώνονται το σύνολο των «κηλίδων» με συντεταγμένες εντοπισμού τους σε σύστημα 
αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 ή WG84 αλλά και άλλων σημαντικών συνοδευτικών περιγραφικών 
δεδομένων όπως εκτιμώμενος πληθυσμός, στάδια ανάπτυξης, οι οποίοι θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων.

• Ταυτοποίηση των ειδών της ακρίδας σε συνεργασία με αναγνωρισμένο φορέα με 
σκοπό την καταγραφή  των κυρίαρχων ειδών στην περιοχή των Ερυθρών.

• Διενέργεια στοχευμένων ψεκασμών. 
Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) στοχευμένες ψεκαστικές παρεμβάσεις  με 
μεσοδιάστημα 14 ημερών. Ο ψεκασμός γίνεται αρχικά περιμετρικά της κηλίδας, 
προκειμένου να παρεμποδιστεί η περαιτέρω απομάκρυνση των νυμφών και στην 
συνέχεια στο κέντρο με το κατάλληλο εγκεκριμένο σκεύασμα και μετά από συνεννόηση με 
την Δ.Α.Ο.Κ. 

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου ψεκασμού θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 
ορισμένων ημερών  η επαναληπτική εφαρμογή για να καταπολεμηθούν οι νέες 
ακρίδες που θα έχουν εκκολαφθεί. 

Οι ψεκασμοί θα διενεργηθούν με επίγεια  μέσα ψεκασμού ή από αέρος (με χρήση ΣμηΕΑ) 
εφόσον απαιτηθεί. Η επιλογή των μέσων θα καθοριστεί κατά περίπτωση  ανάλογα με την 
έκταση της «κηλίδας», την μορφολογία του εδάφους, τις κλιματολογικές συνθήκες και άλλα 
σημαντικά εντομολογικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που θα πρέπει κατά τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό να ληφθούν υπόψη για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα της 
ψεκαστικής παρέμβασης. Με την ολοκλήρωση των ψεκασμών θα τοποθετείται σχετική 
σήμανση με σκοπό την αποφυγή βόσκησης.

Οι ψεκασμοί θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπαλλήλων που θα ορισθούν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την 
παρακολούθηση του έργου.

• Έλεγχος αποτελεσματικότητας. 
Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εφαρμογών θα προγραμματιστεί εγκαίρως  
έλεγχος αποτελεσματικότητας με γενική επισκόπηση του συνόλου των εκτάσεων που  
ψεκάστηκαν.

• Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί Τελική Έκθεση Πεπραγμένων στη 
Δ.Α.Ο.Κ., στην οποία θα περιλαμβάνονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία για την πορεία 
εξέλιξης του συνόλου των δράσεων.

4.  Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός
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    Ο ανάδοχος θα διαθέσει τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ψεκαστικά 
συγκροτήματα, μέσα ατομικής προστασίας κ.λ.π)  για την άρτια εκτέλεση του έργου, καθ’ όλη 
τη διάρκειά του.
Αναλυτικά  ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο έργο είναι:

i. Tρία (3)  ψεκαστικά συγκροτήματα για τους επίγειους  ψεκασμούς με βυτίο 
ψεκασμού τουλάχιστον 300 λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και 
σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων.

ii.  Ένα (1) εποχούμενο σύστημα ULV χαμηλής πίεσης  ελεγχόμενων σταγονιδίων 
υπέρμικρου όγκου, με δυνατότητα εκπομπής σταγονιδίου μικρότερου από 40μm, 

iii. Ένα (1) εποχούμενο σύστημα νεφελοψεκασμού,

iv. Δέκα (10) επινώτιους ψεκαστήρες, ελάχιστης χωρητικότητας δέκα (10) λίτρων.

v. Tρία (3) Οχήματα (Φ.Ι.Χ) μεταφοράς του ψεκαστικού εξοπλισμού για την εκτέλεση 

των επίγειων παρεμβάσεων,

vi. Δύο (2) οχήματα  μεταφοράς προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών που 
απαιτούνται για το έργο (π.χ. εποπτεία και έλεγχος εφαρμογών κλπ.)

vii. Ένα (1) ΣμηΕΑ (Drone) κατάλληλο για τη διενέργεια αεροψε-κασμών ακρίβειας , με 
ψεκαστικό δοχείο χωρητικότητας 10 lt.Για τον συγκεκριμένο εξοπλισμό και σύμφωνα 
με την απόφαση 22/2022 (Ψ5ΙΣ7Λ7-ΠΡΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
και στις  απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν αναφέρεται απαίτηση 
προσκόμισης σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων (άδεια εκμετάλλευσης-άδεια 
πτητικής λειτουργίας-πιστοποιητικό ειδικού μητρώου-ασφαλιστήριο συμβόλιαο-άδεια 
χειριστή ΣμηΕΑ). Τα ανωτέρω να τα διαθέτει ο υποψήφιος ανάδοχος στο 
προσωπικό του αρχείο σε περίπτωση που ζητηθούν κατά την πληρωμή από την 
αντίστοιχη Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής.

viii. Τρεις (3) τουλάχιστον συσκευές GPS-GPRS με το ανάλογο λογισμικό, 
(παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) με δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής 
των διαδρομών των ψεκαστικών οχημάτων.

5.  Προσωπικό

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για το χρονικό διάστημα των εργασιών το παρακάτω 
προσωπικό:
i. Δύο (2) υπεύθυνους επιστήμονες κλάδου ΠΕ ή ΤΕ (Γεωπόνος, Περιβαλλοντολόγος, 

Χημικός, ή συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας) οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της 
πιστής εφαρμογής και το συντονισμό του έργου και θα συνεργάζονται με την Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. καθώς και με τους τοπικούς φορείς 
της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών

ii. Πέντε (5) ιχνηλάτες για τον εντοπισμό των κηλίδων των ακρίδων.

iii. Τρεις (3) οδηγούς  για τα ψεκαστικά  οχήματα.

iv. Τρεις (3) ψεκαστές για τη διενέργεια ψεκασμών.

v.  Έναν (1) χειριστή DRONE
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Για τη στελέχωση των συνεργείων θα χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο 
έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την εφαρμογή ψεκασμών και την ορθή χρήση των 
εντομοκτόνων σκευασμάτων. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην 
διαχείριση  έργων καταπολέμησης εντόμων μεγάλης κλίμακας.

6.  Σκευάσματα

Για την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια και τη διάθεση του 
συνόλου των απαιτούμενων σκευασμάτων. Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν για το 
έργο θα είναι εγκεκριμένα  για ανάλογη χρήση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και η προμήθειά τους και η χρήση τους θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τη 
Δ.Α.Ο.Κ.. 

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, φύλαξης και σύννομης μεταφοράς. Η 
χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή ορίζεται 
από την κατασκευάστρια εταιρεία και την σχετική έγκριση από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

7. Αμοιβή εργασιών
Ο Ανάδοχος  βαρύνεται και υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιήσει και να του καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώσει τον αριθμό και θα περιγράφει 
το είδος των ψεκαστικών μηχανημάτων και  Φ.Ι.Χ που θα διαθέσει καθώς και τον αριθμό 
των εργατών που θα χρησιμοποιήσει (οδηγούς μηχανημάτων, ψεκαστές μηχανημάτων, 
ψεκαστές πλάτης). 

2. Για τα μισθωμένα ψεκαστικά μηχανήματα (ελκυστήρες) ή Φ.Ι.Χ. θα προσκομίζεται 

επιπροσθέτως: 

•  ιδιωτικό  συμφωνητικό μίσθωσης  θεωρημένο με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη 
και με διάρκεια ισχύος από 1/05/2022 έως 15/7/2022, ή

•  υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ελκυστήρα ή ΦΙΧ θεωρημένη με το γνήσιο της 
υπογραφής αυτού που θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

     Θα εκμισθώσει το ψεκαστικό του μηχάνημα ή το Φ.Ι.Χ. στον Ανάδοχο
           εφόσον του κατακυρωθεί η εργολαβία των ψεκασμών και για χρονικό 

      διάστημα από την ημερομηνία της κατακύρωσης   έως και 15-7-2022.

3. Φωτοαντίγραφα :

i. των αδειών  κυκλοφορίας των ιδιόκτητων , μισθωμένων ή υπό μίσθωση  ψεκαστικών 
μηχανημάτων και Φ.Ι.Χ. 

ii. των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιδιόκτητων, μισθωμένων ή υπό μίσθωση  ψεκαστικών 
μηχανημάτων και Φ.Ι.Χ.  

iii. των αδειών οδήγησης των οδηγών των ψεκαστικών μηχανημάτων.

iv. των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  βάσει του 
αρ. 19 ν. 4036/2012 ΦΕΚ. (Α΄8) από τους οδηγούς των ψεκαστικών μηχανημάτων.

v. Των πιστοποιητικών επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, 
που να εντάσσουν τον εξοπλισμό στην κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύονται από 
αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (sticker) όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 
1831/39763/2015(ΦΕΚ Β΄671) με εξαίρεση τους επινώτιους ψεκαστήρες και τους 
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φορητούς εξοπλισμούς εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων μη δυναμοδοτούμενους 
γεωργικό ελκυστήρα ή άλλο αγροτικό μηχάνημα εφοδιασμένο με δυναμοδοτικό 
άξονα.

4. Υπεύθυνη δήλωση  διάθεσης Drone κατάλληλου για τη διενέργεια αεροψεκασμών 
ακρίβειας , με ψεκαστικό δοχείο χωρητικότητας 10 lt. Και των απαιτουμένων συσκευών 
GPS-GPRS  με το ανάλογο λογισμικό (παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) με 
δυνατότητα καταγραφής  των διαδρομών του ψεκαστικού οχήματος.

5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι: Με ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου, προκειμένου να είναι ασφαλείς οι ψεκαστές, θα τηρούνται αυστηρά οι κανόνες 
ορθής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων , δηλαδή:
i)Δεν θα υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τους ψεκαστήρες, τα βυτία και 
τα ακροφύσια της ψεκαστικής αντλίας
ii)Ο ψεκαστής θα χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, θα φοράει ολόσωμη 
αδιάβροχη φόρμα και καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλία για 
την προστασία των ματιών και ελαστικές μπότες
iii)Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή θα πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια 
καθώς και η φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του ψεκασμού

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
•  Ο ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα συναφών εργασιών και ότι 

διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας και αποδεδειγμένη με σχετικές 
βεβαιώσεις εμπειρία, τα οποία θα προσκομίσει την υπηρεσία μας με την προσφορά 
του.

• Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε 
πληροφορίες και αναφορές του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης

• Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλο, έμπειρο και ικανό προσωπικό για 
την άρτια και σύννομη εκτέλεση των εργασιών

• Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού κατά την διάρκεια 
εφαρμογής του ψεκασμού.

• Για την αποφυγή ατυχημάτων, τόσο του προσωπικού του, όσο και των διερχόμενων 
πεζών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι εργασίες θα 
γίνονται με επιμέλεια και ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά 
προκληθεί από υπαιτιότητα του στο προσωπικό του. Επίσης ο ανάδοχος είναι ο 
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που πιθανόν 
θα συμβεί στο προσωπικό του. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει ασφαλισμένο 
όλο το προσωπικό του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

• Η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύπτουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την επέλευση του συμβάντος ανωτέρας βίας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχημα που πιθανόν συμβεί στο προσωπικό του.

Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιουδήποτε συνεργάτη ή μισθωτού του αναδόχου.
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Ο ανάδοχος ευθύνεται και υποχρεούται για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης 
που θα προκληθεί από οποιονδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
προσωπικού ή του ίδιου ή των εργασιών του.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα εργαστεί.

Για πράξεις ή βλάβες αποδιδόμενες σε αμέλεια ή δόλο του προσωπικού του έχει ακέραια την 
ευθύνη ο ανάδοχος.

              

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Α΄   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Πόλη Οδός Αριθμός Τ.Κ
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της υπ’ αρ.: …..……/……-…….-2022 Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς και των Παραρτημάτων αυτής, σχετικά με την καταπολέμηση ακρίδων στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας συμπεριλαμβανομένων και των 
εγκεκριμένων σκευασμάτων που απαιτούνται για το έτος 2022, προϋπολογισμού 24.800,00 €  συμπ. 
ΦΠΑ.

Ημερομηνία:    ………  - ………….-2022

Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Β΄ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Πόλη Οδός Αριθμός Τ.Κ
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Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία ……………… ……… ……… ……… ………)  δεν 
υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ημερομηνία:    ………  - ………….-2022

Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΚΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΡΥΘΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
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ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία ……../………./2022

                                                                                                                  
                                                                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
                                                                                                           ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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