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ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς,  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς 
Ταχ. Κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213160164 1
Πληροφορίες : Μ. Βαζακοπούλου 
Email : tpromithion.n@patt.gov.gr  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, μετά από την υπ’ αριθμ. 648/2022 
(ΑΔΑ: ΨΣΝΖ7Λ7-ΗΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ηλεκτρονικό 
ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εφαρμογής επίγειων 
δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές 
περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας - Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ (24%).
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,1€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές 
της αρ. 2/2022 διακήρυξης.
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 
15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% 
της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει. 
Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα (180.000 στην ελαιοκομική 
περιοχή του Δήμου Πόρου και 616.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων) και να ψεκαστούν συνολικά το ήμισυ αυτών, δηλαδή 398.000 ελαιόδεντρα (90.000 
στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 308.000 στην ελαιοκομική περιοχή του 
Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) με έως και τρεις  (3) επεμβάσεις από εδάφους.
Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των επτά Δημοτικών ή και Τοπικών Κοινοτήτων των 
ελαιοκομικών περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής καθώς και στο σύνολο των 796.000 προστατευόμενων ελαιοδέντρων και 398.000 
ψεκαζόμενων δέντρων του κάτωθι Πίνακα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ/ ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ

Πόρου Πόρου 180.000 90.000
Γαλατά 170.000 85.000

Τροιζήνας 70.000 35.000
Καρατζά 66.000 33.000

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000
Δρυόπης 140.000 70.000

Τροιζηνίας-Μεθάνων

Τακτικούπολης 110.000 55.000
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-
10-2022. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, μέσω επιχορήγησης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος  ύστερα από προθεσμία παραλαβής 
προσφορών η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες , από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 
(παρ. 1α) του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 
158297 ) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  με αρ.  
64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» , και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά ) και σε έντυπη μορφή 
στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών ,  στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής της  ΚΥΑ  με αρ.  64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 
: «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης , έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5 , 6 και 7 τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί ωστόσο αυτό να απαιτηθεί εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  15 - 04 -2022.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  3 - 05 -2022 και ώρα 15:00μμ.

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης προσφορών : 6 - 05 -2022 και 
ώρα 10:00πμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, 
απορρίπτεται . 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 2.388,00€ (δύο 
χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ ) ,  ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 90922000-6: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων.
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 5ος όροφος), από την κ. M. 
Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641.
Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 3ος όροφος) από την κ. Ε. 
Μαρούλη, τηλέφωνο 2131618532.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό 
(α/α): 158297  και δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr  
καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Κοινοποίηση:
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
- Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας
- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης -Τμήμα 

Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (με την παράκληση να την αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
Email: site@patt.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/
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