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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                    Άρτα          8-3-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ                                               Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 783   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση       : Πλ.Εθν.Αντίστασης 
Ταχ.Κώδικας  :  47100 
FAX                 :  26810-75855 
Πληροφορίες  :  Α.ΚΟΛΙΟΥ 
Τηλέφωνο       :  2681361044 
 
 
                                                                   
Θέµα : «∆ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου  

καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, στο Νοµό Άρτας». 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α/1995) «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & Ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

2. Το Π.∆. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/τ. Α/1995) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί 

Προµηθειών του ∆ηµοσίου προς το Κοιν. ∆ίκαιο». 

3. Το Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ. Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

4. Το Π.∆. 118/2007  (Φ.Ε.Κ. 150/τ. Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και 

Αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 7. Τις αριθµ.οικ407/38/7-1-2011 και 6061/205/8-2-2011 Αποφάσεις της Περιφέρειας 

Ηπείρου,  περί ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας  Ηπείρου. 

 8. Την υπ΄αριθµ. πρωτ. 183897/1985 (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 655) Υπουργική Απόφαση, περί 

«Καταπολέµησης εντόµων ή τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους». 

 9. Την αριθµ. Υ1/ΓΠ/104254 (ΦΕΚ Β 2109/21-9-2011) Υγειονοµική ∆ιάταξη σχετικά µε   

«Μέτρα προστασίας από την ελονοσία».  
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10. Το έγγραφο υπ’ αρ. 10597/105456/12 -10-2012 «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την 

καταπολέµηση των κουνουπιών» της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

11. Την  Εγκύκλιο της Υπηρεσίας µας υπ’ αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.126227/7-10-2010 «Όροι 

και προϋποθέσεις λειτουργίας σταβλικών εγκαταστάσεων οικόσιτων ζώων». 

12. Το πρακτικό της συνεδρίασης της 25ης / 9 / 2012 της Επιτροπής για την Πρόληψη και 

Αντιµετώπιση των Τροπικών Νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας. 

13. Την αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας Νοσηµάτων – ∆/νση ∆ηµόσιας 

Υγιεινής – Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) σχετικά µε 

«Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση και προφύλαξη του 

κοινού». 

14. Το υπ’ αριθ. 1643/14-01-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γραφείο Γενικού 

Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας) σχετικά µε «Συντονισµό ενεργειών για τα Προγράµµατα 

καταπολέµησης κουνουπιών». 

15. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 

αναφορικά µε την 1η τροποποίηση προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012 Π.Ε. Άρτας µε την 

οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισµός και η πίστωση του έργου «Πρόγραµµα 

καταπολέµησης κωνοποειδών» κατά 40.000,00 € προκειµένου να ενταχθεί στο 

πρόγραµµα του έτους 2013. 

16. Την αριθµ. 7/188/22-02-2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου  καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, στο Νοµό Άρτας . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

 
        Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου 

(εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, 

για το έτος 2013, στο νοµό Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 

Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. ΄Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Περιβαλλοντικής 

Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού 40.000,00 €, µε Φ.Π.Α. . Η δαπάνη θα 

γίνει σε βάρος του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας Ειδικός Φορέας 071 ΚΑΕ 9779. 

       Ο διαγωνισµός θα γίνει στη ∆/νση ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής 

Ενότητας ΄Αρτας(Τµήµα Προµηθειών), την 22-3- 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

έως 11:00  π.µ. 
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 Στο διαγωνισµό καλούνται φορείς µε εµπειρία στην Καταπολέµηση κουνουπιών, που να 

διαθέτουν το απαιτούµενο επιστηµονικό προσωπικό, καθώς και το σχετικό τεχνικό εξοπλισµό 

για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών στο Νοµό Άρτας, 

κυρίως µε τη µέθοδο της προνυµφοκτονίας και συµπληρωµατικά εφόσον κρίνεται 

απαραίτητο από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (ή από τη ∆/νση ∆ηµόσιας 

Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Άρτας) µε τη µέθοδο της ακµαιοκτονίας.  

       Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές, µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ήτοι έως την 11η πρωινή ώρα της 22-3-2013. Οι 

προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά στην Υπηρεσία και παραλαµβάνονται, µε 

απόδειξη, µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Με ποινή να µη γίνουν δεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 

ενδιαφερόµενους µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα. Η έγγραφη 

προσφορά πρέπει να σταλεί σφραγισµένη, εντός φακέλου µε την ένδειξη : 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. :  οικ. 783/8-3-2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 22-3-2013, ώρα 10:00 έως 11:00π.µ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

          ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

& 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
    ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ 
    ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Περιφερειακή Ενότητα 
ΑΡΤΑΣ 

Περιφερειακή 
Ενότητα ΑΡΤΑΣ 

∆/νση ∆οικ/κού- 
Οικ/κού 
Τµήµα Προµηθειών 
Γραφ.: Πλατεία 
Εθν.Αντιστάσεως 
ΤΚ 47100  ΑΡΤΑ 

22/03 /2013 
      Ηµέρα Παρασκευή  
Ώρα10:00 έως 11:00 π. µ.  Γραφείο 20 

 
 Πλ.Εθν.Αντιστάσεως  
 Άρτα 

22/03 /2013 
      Ηµέρα Παρασκευή  
Ώρα10:00 έως 11:00 π. µ. 
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α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. 

β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

γ) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 

χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

δ) Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου.  

ε) Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες 

και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό χωρίς να αποσφραγιστούν.   

στ) Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

η) Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 

συµπεριλαµβανοµένων και των εµπορικών φυλλαδίων (Prospectus,φωτογραφιών, τεχνικών 

φυλλαδίων κ.λ.π.) θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. 

Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο 

οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που 

φέρει κατά τα ανωτέρω.  

 
 
 
 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Όσοι έχουν δικαίωµα συµµετοχής, πρέπει, µαζί µε την προσφορά, να υποβάλλουν, επί ποινή 

αποκλεισµού,  τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

1. Άδεια καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους, από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων και ορισµός υπεύθυνου επιστήµονα προγράµµατος, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της Κείµενης Νοµοθεσίας (ιδιαίτερη µνεία για το συγκεκριµένο δικαιολογητικό 

γίνεται στο Παράρτηµα Α – Τεχνική Έκθεση). 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές ή οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν 

στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. 
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3. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε τη προσφορά τους Υπεύθυνη ∆ήλωση, µε θεώρηση του 

γνήσιου της υπογραφής, στην οποία αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος 

που προσφέρουν.  

4. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος Νοµικού Προσώπου, όπως Φ.Ε.Κ. 

Ίδρυσης και οι τροποποιήσεις τους (για διαγωνιζόµενους  µε µορφή Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε.), 

επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των 

εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα 

οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησής αυτών, αν αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή άλλου νοµικού προσώπου.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (η ηµεροµηνία σύνταξης της Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει κατά τη 

ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ηµεροµηνία αυτή), του νόµιµου εκπροσώπου, στην 

οποία δηλώνεται ρητά ότι : 

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν 

υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

και, γενικά, η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και 

είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των εν γένει 

υποχρεώσεών της προς το ∆ηµόσιο τοµέα. 

β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 

έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

γ) Ο χρόνος ισχύος της  προσφοράς ορίζεται στις  εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές  ηµέρες 

προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας  διενέργειας του διαγωνισµού. 

δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που 

ζητούνται από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι: 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπό του. 
 
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον 
Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
 
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση  αφορά κάθε 
µέλος σύµφωνα µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο 

αριθµ. 6 εδάφιο του Παραρτήµατος Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 του Αναδόχου του έργου όπου θα δηλώνεται ότι η 

πραγµατοποίηση του προγράµµατος θα διεξαχθεί τηρώντας ρητά  τα αναφερόµενα σε όλη την  

έκταση της Τεχνικής  έκθεσης του Παραρτήµατος Α, ήτοι και στα 6 εδάφια από τα οποία 

αποτελείται αυτή.  

 
 
 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχει το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ, 

ολογράφως και αριθµητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο διαγωνιζόµενος να εκτελέσει το 

έργο. Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου), ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και σε 

περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, 

είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 

 Η τιµή για το σύνολο του Έργου (εργασίες, εξοπλισµός, υλικά, σκευάσµατα), θα 

πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, χωρίς να καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα. 

 Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς τόσο χωρίς 

Φ.Π.Α. όσο και συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 Η σχετική δαπάνη θα περιλαµβάνει την πληρωµή ηµεροµισθίων για τον ψεκασµό από 

το έδαφος των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών, για την αγορά ψεκαστήρων και των 

ανταλλακτικών τους, για την αγορά ειδικών εγκεκριµένων εντοµοκτόνων, για την αγορά 

ειδικών προστατευτικών στολών συνεργείου ψεκασµών (µάσκες, γάντια, φόρµες, υποδήµατα, 

γαλότσες), όπου αυτό επιβάλλεται, ανάλογα µε τη µορφολογία εδάφους της περιοχής, για τη 

µεταφορά του ψεκαστικού και λοιπού υλικού στους τόπους των ψεκασµών, καθώς και για τη 

µεταφορά των εργατών-ψεκαστών στις κατά τόπους εστίες, επιπλέον δε για τα έξοδα 

δηµοσιεύσεων και εντύπων ενηµέρωσης του κοινού. 

 Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις 

επιβαρύνει. 

 Ειδικές δαπάνες που είναι πιθανόν να πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος για λογαριασµό 

της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στις τιµές. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος µε την οικονοµικότερη προσφορά. 

     Αυτονόητα, δε θα γίνουν δεκτές προσφορές, που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του 

διαγωνισµού. 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
      Η κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, στο µειοδότη 

του διαγωνισµού. 

  Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών 

από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα  έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου 

που θα υπογράψει τη Σύµβαση. 

      Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την 

Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας, κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή 

παραδροµών και ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. 

     Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Αναθέτουσα 

Αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις 

κυρώσεις. 

    Ο Αντιπεριφερειάρχης ΄Αρτας δύναται να λύσει τη σύµβαση, αν δεν τηρηθούν οι 

παραπάνω όροι της παρούσας διακήρυξης. 

    Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 

του Π.∆. 118/2007. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

     Η καταβολή της αµοιβής θα γίνει µετά την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και την οριστική 

παραλαβή του, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και βεβαίως ύστερα από 

την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία 
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διοικητική διαδικασία, για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Ειδικά για την 

πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζονται στην Υπηρεσία Τιµολόγιο ή ∆ελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. καθώς και κάθε άλλο 

δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή.   

Ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης του έργου θα υποβάλλονται, στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας 

& Κοινωνικής   Μέριµνας   της    Π.Ε. Άρτας  της  Περιφέρειας   Ηπείρου, εκθέσεις  προόδου 

εργασιών, στις οποίες αποτυπώνονται οι πραγµατοποιηθείσες ψεκαστικές εφαρµογές, καθώς 

και σειρά στοιχείων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου. 

Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου, καθώς 

και στον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 

      Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, που βαρύνουν τον ανάδοχο, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ΄ αυτού εισφορά, υπέρ Ο.Γ.Α. 

      Η παραλαβή της παρούσας διακήρυξης θα γίνεται µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη 

ηµέρα του διαγωνισµού, από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 

Π.Ε. ́ Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

     Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να 

κοινοποιηθεί στη ∆/νση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, στη ∆/νση ∆ηµ. Υγείας& Κοιν. 

Μέριµνας και στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας . 

     Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη 

πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr.  

     Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α . 

    Για οιασδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:26813-61044 ΑΡΧΟΝΤΙΑ 

ΚΟΛΙΟΥ  (αρµόδιος υπάλληλος) 

 
 
      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 

  
ΚΟΙΝ.: 
1.∆/νση ∆ηµ.Υγείας&  
    Κοιν.Μεριµνας- Ενταύθα 
2.∆/νση Αγροτ.Οικ.& 
   Κτηνιατρικής- Ενταύθα 
3.Ε.Β.Επιµελητήριο Άρτας 
     Ενταύθα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

 
 

Περιοχή εφαρµογής είναι τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Άρτας (Νοµός  Άρτας). 
Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονοµίας περιοχών 
µε αυξηµένους πληθυσµούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εκδήλωσης ασθενειών, που 
είναι φορείς τους και ως εκ τούτου, ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού του  
Νοµού Άρτας. 
Για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας µετά και την επανεµφάνιση κρουσµάτων Ελονοσίας, 
∆άγκειου Πυρετού και Ιού του ∆υτικού Νείλου στη χώρα µας, καθώς και για την περιστολή 
του παράγοντα όχλησης και των δυσµενών επιπτώσεων, τόσο στην Αγροτική όσο και στην 
Τουριστική οικονοµία του Νοµού Άρτας κρίνεται επιτακτική η εφαρµογή προγράµµατος 
καταπολέµησης κουνουπιών και για το έτος 2013.  
Το γεγονός δε εµφάνισης κρούσµατος  λοίµωξης από τον ιό του ∆υτικού Νείλου σε περιοχή 
του ∆ήµου Νικολάου Σκουφά του Νοµού Άρτας καθιστά την καταπολέµηση των κουνουπιών 
φέτος αναγκαία και κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί ακολουθώντας κατά γράµµα τις 
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και τις κατευθύνσεις του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 
 Το πρόγραµµα, όπως αυτό εφαρµόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, θα πρέπει αποσκοπεί στην 
καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο (αυγό - προνύµφη 
- νύµφη) µε εφαρµογές ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 
Επισηµαίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να ξεκινήσει φέτος, πολύ νωρίς το πρόγραµµα, 
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, πριν εκκολαφθεί η πρώτη γενιά κουνουπιών και να 
διαρκέσει οπωσδήποτε µέχρι τα µέσα Οκτωβρίου, αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του 
τόπου µας είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη εστιών. 
 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
    Το έργο συνοπτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρµογές: 
1) Εντοπισµός και λεπτοµερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης 
των κουνουπιών (µόνιµες ή παροδικές εστίες),  αξιοποίηση των στοιχείων καταγραφής του 
έτους 2012 και προσθήκη τυχόν νέων εστιών, ώστε να είναι δυνατές οι επεµβάσεις που θα 
ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσµών  
αργότερα. Επιπλέον, εντοµολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του 
προγραµµατος, τουλάχιστο σε επίπεδο γενών (δηλ. Culex, Anopheles ή Aedes) που θα είναι 
σε άµεση συσχέτιση µε την γεωγραφική χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης, την 
επιλεχθείσα µεθοδολογία και την πληθυσµιακή παρακολούθηση.  
2) Εφαρµογή του έργου παρακολούθησης  και δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων 
κουνουπιών,  τη συγκέντρωση αποτελεσµάτων σε βάση δεδοµένων και την παρακολούθηση 
της εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών, των κουνουπιών και την αξιολόγηση α) της 
ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα και β) της 
αποτελεσµατικότητας του έργου. Οι µέθοδοι των δειγµατοληψιών που θα ακολουθηθούν 
πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες για τα είδη κουνουπιών που θέλουµε να ελέγχουµε καθώς και 
το είδος των εστιών ανάπτυξής τους (Οι ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που 
διηµερεύουν ή διαχειµάζουν, οι προτιµήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της 
βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των µεθόδων παρακολούθησης των 
πληθυσµών τους και θα καθορίσει τα µέτρα ελέγχου που θα ληφθούν). 
3) Προµήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του προγράµµατος εγκεκριµένων, για ανάλογη 
χρήση, από τα αρµόδια Υπουργεία, σκευασµάτων από τον ανάδοχο.   
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Σχετικά µε τα εγκεκριµένα εντοµοκτόνα, συνιστούµε τη χρήση των εγκεκριµένων 
σκευασµάτων που αναφέρονται στην  υπ’ αριθµ.  10597105456//12-10-2012  Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – ∆/νση Προστασίας Φυτικής Πραγωγής. 
Επίσης, o ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα, την χρήση βιολογικού 
παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis  ή άλλα εγκεκριµένα από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σκευάσµατα (για εκτός του φυσικού περιβάλλοντος 
ψεκαζόµενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. 
4) Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών και των 
ακµαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρµογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης 
κωνοποειδών και όλες γενικά οι υπαίθριες εστίες εκκόλαψης, οι οποίες είναι κάθε ποσότητα 
νερού κυρίως στάσιµου, όπως  όχθες ποταµών, λιµνών, έλη, εκβολές αγωγών όµβριων, 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φυσικά συστήµατα κατακράτησης υδάτων, ρέµατα, πηγάδια, 
χαντάκια. 
Ο ψεκασµός θα γίνεται από το έδαφος µε κατάλληλους ψεκαστήρες, που εκτοξεύουν το 
ψεκαστικό υγρό υπό πίεση, ώστε αυτό να φτάσει στην επιφάνεια του νερού της εστίας, 
υπερνικώντας το εµπόδιο της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης. Κατά την εφαρµογή των 
εντοµοκτόνων, θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη, η χρήση για την οποία προορίζεται 
το νερό των εστιών, δεδοµένου ότι τα εντοµοκτόνα µπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του 
περιβάλλοντος. 
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που το νερό χρησιµοποιείται για το πότισµα 
ζώων ή φυτών, ή ζουν σε αυτό ζώντες οργανισµοί. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία 
κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο, έως την ολοκλήρωση 13 ψεκαστικών κύκλων/ 
περιοχή εφαρµογής/ δεκαπενθήµερο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος, 
χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού αντικειµένου, που αναφέρεται στην παρούσα 
προκήρυξη, έως 2 (δύο) ακόµη ψεκαστικούς κύκλους: 

� Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των 
προνυµφών των κουνουπιών, ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών. 

� Λόγω έκτακτων γεγονότων που αφορούν την µετάδοση ασθενειών από κουνούπια 
(π.χ. κρούσµα ή υποψία κρούσµατος νόσου σχετιζόµενης µε τα κουνούπια , στην 
περιοχή). 

� Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης . 
 
 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Επισηµαίνεται ότι ο πιο αποτελεσµατικός, απόλυτα ελεγχόµενος και ακίνδυνος τρόπος 
καταπολέµησης των κουνουπιών είναι ο ψεκασµός, από το έδαφος, των εστιών ανάπτυξής 
τους, µε ψεκαστήρες ή και µε µεγαλύτερης εµβέλειας ψεκαστικό µηχάνηµα, όπου χρειάζεται, 
στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Π.Ε. ΄Αρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ή έκτακτα, όπου 
υπάρχει ανάγκη, στους ∆ήµους και τις Κοινότητες του νοµού, αποκλειόµενης της χρήσης 
οιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος, για την καταπολέµηση κουνουπιών, σε ιχθυότροφα ύδατα. 
Οι αναφερόµενες ηµεροµηνίες εφαρµογής των ψεκασµών θα είναι ενδεικτικές και θα µπορεί 
να αλλάξουν, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. 
Επιπρόσθετα, σχετικά µε το πρόγραµµα και µε βάση τα δεδοµένα του 2012, (διατηρώντας 
όµως επιφύλαξη για τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων τοµέων ή και την προσθήκη νέων 
κατά την κρίση των αρµοδίων Υπηρεσιών και της Επιτροπής παρακολούθησης)  παραθέτουµε  
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την χωροταξική κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του έργου, ορίζοντας ως Τοµείς 
Προγράµµατος Καταπολέµησης Κουνουπιών: 
 

Τοµέας 1ος 

 Περιλαµβάνει περιοχές της ∆.Ε ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
Τ.Κ. ΑΝΕΖΑΣ (Ανέζα, Απόµερο, Μύτικας) 
Τ.Κ. ΓΑΒΡΙΑΣ: (Γαβριά) 
Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ (Καλογερικό) 
Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΗΣΙΑΣ (Κορωνησία) 
Τ.Κ. ΨΑΘΟΤΟΠΙΟΥ (Ψαθοτόπι) 
 
περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς  τάφρους και σχάρες φρεατίων µε 
στάσιµα νερά. 
 
Τοµέας 2ος  

Τ.Κ. ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ (Πολύδροσο) 
Τ.Κ. ΡΑΧΗΣ (Ράχη) 
Τ.Κ. ΒΙΓΛΑΣ: (Βίγλα) 
Τ.Κ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ  (Στρογγυλή) 
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ (Αγ. Σπυρίδωνας) 
 
περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς  τάφρους και σχάρες φρεατίων µε 
στάσιµα νερά. 
 
Τοµέας 3ος  

Τ.Κ. ΚΑΜΠΗΣ (Καµπή) 
Τ.Κ. ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (Χανόπουλο) 
 
περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς  τάφρους και σχάρες φρεατίων µε 
στάσιµα νερά. 
 
Τοµέας 4ος  
Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΟΠΟΥ (Λουτρότοπος) 
Τ.Κ. ΣΥΚΕΩΝ (Συκιές) 
Τ.Κ. ΚΟΜΜΕΝΟΥ (Κοµµένο) 
 
περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς  τάφρους και σχάρες φρεατίων µε 
στάσιµα νερά. 
 
Τοµέας 5ος  

Περιλαµβάνει περιοχές εντός των διοικητικών ορίων της  ∆.Κ. Αρταίων 
Άγιοι Ανάργυροι 
Περιοχές γύρω από το παραλίµνιο 
περιλαµβάνει και τις περιοχές µε αποστραγγιστικούς  τάφρους και σχάρες φρεατίων µε 
στάσιµα νερά. 
Στον Τοµέα 5 στην περίπτωση που ο ∆ήµος Αρταίων συντάξει και διεξάγει πρόγραµµα 
καταπολέµησης κουνουπιών, η πραγµατοποίηση  προγράµµατος  από τη πλευρά της 
Π.Ε.Άρτας θα γίνει µε γνώµονα τη µη διασταύρωση  κύκλων ψεκασµού, µε σκοπό τη 
διασφάλιση της ∆ηµόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Στις περιοχές κάθε Τοµέα, θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 13 επαναλήψεις (ανά 15 ηµέρες 
περίπου).  
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Τα όρια των τοµέων όπως αναφέρονται είναι ενδεικτικά και µπορούν να αλλάζουν 
µερικώς εφ' όσον το απαιτεί η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος. Οι ψεκασµοί δεν 
θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της ψεκαστικής περιόδου και θα επαναλαµβάνονται 
κυκλικά σε όλους τους τοµείς (περίπου ανά 15 ηµέρες και πάντα σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της περιοχής ). 
Τονίζεται ότι  οι περιοχές  των ζωνών ειδικής προστασίας ( Natura 2000 και Ramsar)   
απαιτούν ειδική αντιµετώπιση.  
Σηµ:Τα ακριβή σηµεία ψεκασµού (όπου δεν αναφέρονται αναλυτικά), θα υποδειχθούν από 

υπαλλήλους των συναρµόδιων Υπηρεσιών και σε συνεννόηση µε τους ∆ήµους που εκτελούν 

ταυτόχρονα Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών.  

Επιπρόσθετα το πρόγραµµα θα εφαρµόζεται σε σηµεία στα οποία βρίσκονται αστικά ή άλλα 

λύµατα (οικισµοί της Π. Ε. Αρτας που δεν διαθέτουν κατάλληλη µέθοδο επεξεργασίας των 

λυµάτων τους) καθώς και σε εξόδους βιολογικών καθαρισµών. 

Όσον αφορά τις ενδοοικιακές εστίες, οι ιδιώτες πρέπει να φροντίζουν για την εξουδετέρωση 
τους, ύστερα από συνεργασία µε την Υπηρεσία µας (σχετική εγκύκλιος θα αποσταλεί στους 
∆ήµους). 
Για την επιτυχία του προγράµµατος και την πλέον αποτελεσµατική καταπολέµηση ων 
εντόµων, είναι αναγκαία η συνεργασία µε τις ∆ηµοτικές Αρχές ή άλλους τοπικούς φορείς, 
που γνωρίζουν τις εστίες της περιοχής τους, για την από κοινού λήψη των αναγκαίων µέτρων, 
ανιχνεύοντας όλες τις εστίες, τόσο µέσα στους οικισµούς, όσο και έξω από αυτούς, σε ακτίνα 
δύο (2) χιλιοµέτρων από τις κατοικηµένες περιοχές, που αναφέρονται στον συνηµµένο 
πίνακα.  
 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα όπως  
µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο  νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο 
µέσο µεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης 
ακµαίων κουνουπιών.  
Η επίβλεψη του όλου έργου (ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνεται από αρµόδιους 
υπαλλήλους της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, σε 
συνεργασία µε υπαλλήλους της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
      3(Α). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

� Έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια 
καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων ,  ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. 

� ∆ύο (2) ψεκαστές. 
     3 (Β). ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

� Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο 
ψεκασµού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια 
(τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα 
των 100 µικρών) και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων που θα συνοδεύονται 
από 2 χειριστές ακροφυσίων.  

� ∆ύο (2) τουλάχιστο ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων 
οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από το µηχανοκίνητο 
ψεκαστικό.  

�  ∆ύο  (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες , ώστε σε περίπτωση προβλήµατος – βλάβης, να µην 
υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρµογές) . 

� ∆ώδεκα (12) τουλάχιστο παγίδες σύλληψης ακµαίων   κουνουπιών.  
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Επισηµαίνουµε: 
� Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό 

σκεύασµα - βιοκτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από 
την Επιτροπή παρακολούθησης του προγράµµατος και σύµφωνα µε την 
έγκριση του κάθε σκευάσµατος, 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 ηµέρα. Το νερό που θα 
χρησιµοποιείται,  για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι 
κατάλληλο - διαυγές, άοσµο, χαµηλής ολικής σκληρότητας. 

�  υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας 
επιτροπής και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές. 

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

�  είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της 
εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντάς τους δηλαδή µε προστατευτικό εξοπλισµό 
(φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες), 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. 

� Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προµήθειας , της εφαρµογής και της διάθεσης 
του συνόλου των απαιτούµενων σκευασµάτων για την εκτέλεση του έργου, 
όπως και της ενηµέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασµούς. 
Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή 
η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση  των κενών  
συσκευασιών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

       Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης , ο υπεύθυνος που έχει οριστεί µε την  
χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της 
εργασίας από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή  
του, καθώς και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, µέχρι να  
γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η  
καταπολέµηση.   

� Ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάζει το 15ηµερο πρόγραµµα ψεκασµού πριν 
την έναρξη αυτού στη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, 
προς αξιολόγηση.  

� Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, 
που επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε µηνιαία βάση 
θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης,  έκθεση δράσεων του 
περασµένου µήνα που θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου  της 
αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών καταπολέµησης που έχει προβεί 
(τεκµηριωµένα µε την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσµών των 
κουνουπιών, σε σχέση µε τις µεθόδους που έχουν προκριθεί για κάθε 
περίπτωση, µε την συγκέντρωση των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων και την 
ανάλυσή τους). 

� Υποχρεούται µε το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης 
τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή τις καταγεγραµµένες µόνιµες και 
παροδικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών , σε πλήρη συσχέτιση µε τα γένη που 
αναπτύσσονται σ’αυτές, τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και την 

ΑΔΑ: ΒΕΔΘ7Λ9-ΛΘΕ



 14 

αποτελεσµατικότητα τους σε επίπεδο καταπολέµησης (πληθυσµιακή εξέλιξη)  
σε µια λεπτοµερή και τεκµηριωµένη έκθεση απολογισµού του έργου.    

 
     

4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
� Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. ΄Αρτας της Περιφέρειας 

Ηπείρου έχει την ευθύνη για την οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος. 
� Το Τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆νσης Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου είναι υπεύθυνο 
για την εφαρµογή της  κείµενης Νοµοθεσίας (διεξαγωγή εντατικών ελέγχων στις 
επιχειρήσεις που εφαρµόζουν καταπολεµήσεις). 

� Η επίβλεψη του όλου έργου ( ψεκασµοί και δοσολογίες φαρµάκων) θα γίνει υπό την 
ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση  της ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας και της ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή τους, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεώς τους, όπως αυτές ορίζονται από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνάρτηση µε την σχετική έγκριση από τα αρµόδια 
Υπουργεία. 

� Ο ψεκασµός µπορεί επίσης να γίνει και µε οποιοδήποτε άλλο εντοµοκτόνο αφού 
εγκριθεί για τον σκοπό αυτόν από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας. Οι υψηλότερες 
δόσεις εφαρµόζονται στα πολύ ακάθαρτα νερά και ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται 
περίπου ανά 15 ηµέρες σε κάθε περιοχή και σύµφωνα πάντα µε τις ανάγκες της 
περιοχής. 

� Εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την εφαρµογή του προγράµµατος θα 
πραγµατοποιηθούν ακµαιοκτονίες σύµφωνα µε τις τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν. 

� Οι εργαζόµενοι που θα ασχοληθούν µε το πρόγραµµα, πρέπει να τηρούν όλους τους 
κανόνες ατοµικής προφύλαξης κατά τον ψεκασµό, όπως χρήση ειδικών υποδηµάτων 
(γαλότσες) και κατάλληλων µασκών, για την αποφυγή εισπνοής σταγονιδίων 
εντοµοκτόνου, καθώς και αδιαπότιστη στολή και είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν 
µε αυστηρότητα τα µέτρα που θα υποδεικνύει η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας. 

 
 
      5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
         Η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε Άρτας θα   συγκροτήσει 

Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα. 
Αρµοδιότητα της  Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του Έργου, είναι η 
εφαρµογή του έργου αυτού, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. 

          Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του έργου, οφείλει να συντάξει Πρακτικό οριστικής     
παραλαβής  αυτού. 
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6.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
    Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς απαραίτητα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω    
στοιχεία: 

 
Α/Α ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ -ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
Α 

 Τεχνική έκθεση, σχετικά µε την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και 
ειδικού αντικειµένου, σε σχέση µε την διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη 
(µέσα υλοποίησης) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφεροµένων 
υπηρεσιών. Τον εξοπλισµό που θα διατεθεί (ιδιοκτησίας ή µισθωµένος) για 
την υλοποίηση του έργου. Αυτός να περιγράφεται αναλυτικά και να έχει τη 
µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον 
αριθµό και το είδος των ψεκαστικών µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ. που διαθέτει. 
Επίσης θα δηλώνεται ότι τα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. φέρουν τα 
κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να δηµιουργούνται κατά την έξοδό τους 
σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών, καθώς και ελαστικός σωλήνας 
µήκους τουλάχιστο 50 µέτρων. 
Α1. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται 
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας τους, επικυρωµένο από ∆ηµόσια 
Αρχή. 
Α2. Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται 
ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (µισθωτήρια), διάρκειας από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς έως 31.12.2013, θεωρηµένα για το 
γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών. Στα µισθωτήρια, εκτός της 
διάρκειας θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των 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 

 
 
Β 

 Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής σύνθεση του  
προσωπικού που θα διατεθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος 
(Υπεύθυνος του έργου και ψεκαστές). 
Η ανάθεση του έργου σύµφωνα µε εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας µπορεί 
να γίνει στο όνοµα ατόµου που κατέχει τη σχετική άδεια του Υπουργείου 
Γεωργίας , η οποία εκδίδεται στο όνοµα γιατρού, γεωπόνου, φαρµακοποιού, 
χηµικού, χηµικού µηχανικού, επόπτη δηµόσιας υγείας, τεχνολόγου 
γεωπόνου φυτικής παραγωγής ή τεχνολόγου γεωπόνου θερµοκηπιακών 
καλλιεργειών. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δεν κατέχει τα παραπάνω 
προσόντα, θα πρέπει να ορίσει εγγράφως τον υπεύθυνο επιστήµονα 
(εφοδιασµένο µε τη σχετική άδεια) ο οποίος και θα έχει την ευθύνη της 
πιστής εφαρµογής και συντονισµού του έργου. 
 

 

 
Γ 

Την ακριβή µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου 
(όλες οι επιχειρησιακές εφαρµογές) . Αναλυτική στοχοθεσία η οποία θα 
εµπεριέχει αναλυτικό χρονοδιάγραµµα σχεδίου δράσεων και τεκµηρίωση 
της ρεαλιστικότητας, της αποδοτικότητας – αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου σχεδίου δράσης. 
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∆ 

Την κατοχή άδειας καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε 
κατοικηµένους χώρους από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης (σύµφωνα 
µε το Νόµο για τον χειρισµό βιοκτόνων εντός ή γύρω από κατοικηµένες 
περιοχές). 

 
Ε 

Πιστοποιητικό, για σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO, στο πεδίο 
εφαρµογής καταπολέµησης εντόµων, σε κατοικηµένους χώρους 
(συγκρότηση, οργάνωση και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας βασισµένου 
στο πρότυπο ISO 9001:2008, για την ποιοτικότερη παροχή των υπηρεσιών 
του). 

 
ΣΤ 

 Την εµπειρία από επιτυχηµένη εκτέλεση ανάλογων έργων (προσκόµιση 
επικυρωµένων φωτοαντιγράφων ανάληψης αντιστοίχων προγραµµάτων 
προηγούµενων ετών, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η 
διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισµός του έργου). 

 

Η Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που βεβαιώνουν την καταλληλότητα των 
εντοµοκτόνων, που θα χρησιµοποιηθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 
 
Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων 
στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του, για τον 
σκοπό αυτό. 
Ειδικότερα, απαιτείται να γίνει αναφορά στην ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για τον τρόπο 
διαφύλαξης των συµφερόντων των παραγωγών των ψεκαζόµενων και γειτονικών περιοχών, 
καθώς και για την υγεία των κατοίκων των ίδιων περιοχών. 
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