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        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  28.448,28 € 
        ΠΙΣΧΗ    :  33.000,00 €  

 
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 

Ν Γήκαξρνο Ιέζβνπ 

 
Ξξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο απνθιεηζηηθά ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη κε πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί 
ηνηο εθαηφ επί ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ, γηα ηελ  παξνρήο ππεξεζίαο «Θαηαπνιέκεζε Θνπλνππηψλ 
2015 », πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 33.000 Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.  

 
Άξζξν 1ν. 

Σόπνο θαη ρξόλνο δηαγσληζκνύ 
 

Ζ δεκνπξαζία ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα ζηε Κπηηιήλε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ζε 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξίζεη ν  Γήκαξρνο Ιέζβνπ. 

Νη πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (πηζηνπνηεηηθά, 
βεβαηψζεηο, εγγπεηηθή επηζηνιή, ππεχζπλεο δειψζεηο), ζα παξαδνζνχλ ηδηνρείξσο απφ ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο – εξγνιήπηεο ή ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπο ή απφ ηνλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν 
δηνξηζκέλν πιεξεμνχζην ηνπο ηελ εκέξα δηαγσληζκνχ ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ κέρξη ηελ ψξα 
ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

   
Άξζξν 2ν. 

Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 
 
Ζ δηελέξγεηα ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  
1. Ρνπ Ξ.Γ. 28/80 ¨Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ν.Ρ.Α.¨ 
2. Ρνπ Λ. 3463/06 ¨Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ.¨ θαη ηελ ηδηαίηεξα ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/06 φπσο αλαδηαηππψζεθε 
κε ηελ παξ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007. 

3. Ρν αξηζκ. 2037/11.1.07 έγγξαθν ηνπ ΞΔΠΓΓΑ ¨Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Λ. 3463/06. 
4. Ρνπ Λ.3852/2010. 

Άξζξν 3: Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 
Ρα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαηά ζεηξά ηζρχνο 
είλαη: 
 
    1) ε παξνχζα δηαθήξπμε 
 2) ηερληθή πεξηγξαθή 
 3) ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
 4) ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 
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Άξζξν 4ν 
Πξνϋπνινγηζκόο  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
28.448,28 € πνπ καδί κε ηνλ Φ.Ξ.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 33.000 €. 

 
 

Άξζξν 5ν. 
Γηθαίσµα  πµµεηνρήο 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ζπλεηαηξηζκνί, 
ελψζεηο θαη θνηλνπξαμίεο κε δπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ κεηά 
ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη δηαζέηνπλ αλάινγε εκπεηξία εθηέιεζεο επίγεησλ ςεθαζκψλ 
εληνκνθηνλίαο ζε αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα 
πνπ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο . 
 

Νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα έρνπλ ζεκαληηθή ελαζρφιεζε θαη απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη αμηφινγε πείξα ζηνλ ηνκέα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ ζπλαθψλ κε ην 
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 
Ρα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 
ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρεηηθφ ή αληίζηνηρν κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα ηνπο λνκηκνπνηεί γηα 
ηελ παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο.  
Θαλείο δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 
πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο / 
έλσζεο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ν απνθιεηζκφο ηνπο 
επηθέξεη απηφκαηα ηνλ απνθιεηζκφ θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ αληίθιεην πνπ ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην Γήκν Ιέζβνπ θαη πξνο ηνλ 
νπνίνλ ζα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ ππνςήθην 
ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ν αληίθιεηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη Γήισζε Απνδνρήο ηεο 
εθπξνζψπεζεο θαη Γήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη ηνπ αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε γηα ηελ ελ ιφγσ 
δηαδηθαζία. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη φηη θάζε δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο ελήκεξνο ηεο 
δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιαθηα. Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο 
απφ ην δηαγσληδφκελν απνηειεί ηεθκήξην φηη απηφο είρε θαη έιαβε ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ, ηηο γεληθέο ζπλζήθεο παξνρήο ηεο εξγαζίαο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηνρψλ.   

 
Γελ γίλνληαη δεθηνί όζνη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο: 

α) Γελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/97 θαη ζπγθεθξηκέλα, εθείλνη νη ππνςήθηνη, 
εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο, ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα δσξνδνθία, απάηε, ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 
β) Βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 
γ) Θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, ή έθδνζεο απφθαζεο 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε απφ ηηο θαηά πεξίπησζε λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, 
δ) Θαηαδηθάζζεθαλ κε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ 
επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπο, 
ε) Έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν 
απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο, 
ζη) Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε (ΗΘΑ) ζχκθσλα κε ηελ 
ειιεληθή λνκνζεζία ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη,  
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δ) Γελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ 
ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία,  
ε) Δίλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ,  
ζ) Tα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.  

 
 

Άξζξν 6ν. 
Δγγύεζε πκκεηνρήο 

 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία απαηηείηαη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ή 

Γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ή ηνπ Ρακείνπ Ππληάμεσλ Κεραληθψλ θαη 
Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα πνζφ ίζν πξνο 569 € (πεληαθφζηα εμήληα ελλέα επξψ) πνπ 
ηζνδπλακεί κε ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,  ζαλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ θαη 
ζπληεηαγκέλεο θαηά ηνλ ηχπν πνπ ηζρχεη γηα ην Γεκφζην. 
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο πνπ δεηά ε δηαθήξπμε, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ.  
H εγγχεζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα αθφινπζα: 

 
-Ρελ εκεξνκελία έθδνζεο.  
-Ρνλ εθδφηε. 
-Ρνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη. 
-Ρνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο. 
-Ρν πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε. 
-Ρελ πιήξε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε. 
-Ρνλ ηίηιν, ηνλ αξηζκφ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο, θαη ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ. 

 
H εγγπεηηθή επηζηνιή ζα πξέπεη λα αλαθέξεη φηη παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 

εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη 
εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, ππέξ ηνπ Γήκνπ, ην πνζφλ ηεο 
εγγχεζεο (κέξνο ή ζχλνιν). 

Ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο, κεηά απφ απιφ 
έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηαιεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
εγγχεζεο. 

Πε πεξίπησζε Δλψζεσλ ή Θνηλνπξαμηψλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή θαη ηεο Θνηλνπξαμίαο 
αιιειεγγχσο. 

Ξξνζθνξέο ρσξίο ηελ εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ.  

 
Άξζξν 7ν. 

Λήςε πιεξνθνξηώλ 
 

Γλψζε ηεο παξνχζαο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζεξρφκελνη ζην Γεκαξρείν 
Ιέζβνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 
Ζ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, ηνπ έληππνπ πξνζθνξά  θιπ. ζα γίλεηαη απφ ην 
γξαθείν Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ (αξκφδηα  ππάιιεινο Ρζαπψλε Καξία). 
Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο ζα δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
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  Άξζξν 8ν. 
Καηάζεζε πξνζθνξώλ 

 
Γηα ηελ θαηάζεζε θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ε φιε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ δηέπεηαη απφ ην Ξ.Γ. 28/80. 
 

Νη πξνζθνξέο: 
 
α) ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα (κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή), δαθηπινγξαθεκέλεο, εηο δηπινχλ ζε 
έληππε κνξθή (κία πξσηφηππε πξνζθνξά θαη κία ζε αληίγξαθν). 
 
β) ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο. 
 
Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο, ν νπνίνο ζα 
πεξηέρεη ηξεηο (3) επίζεο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 
1. Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΞΟΥΡΝΡΞΝ θαη έλα (1) ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ, ην 
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
 
2. Φάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΞΟΥΡΝΡΞΝ θαη έλα (1) ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ, ην 
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
 
3. Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη κφλν έλα (1) ΞΟΥΡΝΡΞΝ ηεο 
Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ. Απηφ ην Ξξσηφηππν ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα είλαη 
ππνγεγξακκέλν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. Ρν πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ 
«ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 
 
Ν εληαίνο θάθεινο πξνζθνξψλ θαζψο θαη νη επηκέξνπο θάθεινη πξέπεη απαξαίηεηα λα ηηο εμήο 
ελδείμεηο : 

 
- Ρνλ πιήξε ηίηιν ηνπ Γήκνπ 
- Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
- Ρνλ αξηζκφ ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο. 
- Ρελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
- Ρνλ  ηίηιν ηεο εξγαζίαο 

Πηνλ θάθειν ζα πεξηέρνληαη: 
 
Νη εζσηεξηθνί θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ (επσλπκία, θιπ.), θαη ηα εμήο: 
 
• ν πξψηνο «ΦΑΘΔΙΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ». 
 
• ν δεχηεξνο «ΦΑΘΔΙΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». 
 
• ν ηξίηνο «ΦΑΘΔΙΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ». 
 
Πην ΞΟΥΡΝΡΞΝ θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «Ξξσηφηππν», (ην νπνίν θαη 
ππεξηζρχεη έλαληη ησλ άιισλ αληηγξάθσλ ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο), θαη ζα θέξεη ζπλερή 
αξίζκεζε θαη κνλνγξαθή ζε θάζε ζειίδα ηνπ, απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. 
Όια ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ Ξξνζθνξάο ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ ΓΖΚΝ ΙΔΠΒΝ κέρξη 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα 
επηζηξαθνχλ ζηνπο κε επηιεγέληεο δηαγσληδφκελνπο κε αίηεζή ηνπο. 
Πε πεξίπησζε θνηλήο ππνβνιήο (ζχκπξαμε, θνηλνπξαμία, έλσζε αηφκσλ, θιπ.) ε πξνζθνξά ζα 
κνλνγξάθεηαη είηε απφ φια ηα κέιε πνπ ζπληζηνχλ ηελ θνηλή ππνβνιή ή απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο. 
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Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ 
ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο Ξξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηδίδνληαη θαη 
κφλνλ  ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
Ξξνζθνξά γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηεο εξγαζίαο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. 
Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Νη ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, 
κέρξη ηεο ψξαο ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ. Πε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη, αθνχ βεβαησζεί ε 
επίδνζε ηεο πξνζθνξάο, αλαγξάθεηαη ν αχμνληαο αξηζκφο, ν νπνίνο γξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ. 
Πην πξαθηηθφ επίζεο ζεκεηψλεηαη θαη ε ηπρφλ επίδνζε πξνζθνξάο ρσξίο ηε ζχγρξνλε  επίδνζε ησλ 
αλσηέξσ απαηηνπκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε νπνία ζεσξείηαη απαξάδεθηνο. 
Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ 
ππνςήθην φισλ ησλ φξσλ ηεο Ξξνθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο. 

 
 

Άξζξν 9ν. 

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 

 

Ν Φάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά» πεξηέρεη ΞΟΥΡΝΡΞΝ θαη έλα (1) ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ. 
  
Ν Φάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» πεξηέρεη ηα εμήο: 

 
1) Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο Γηθαζηηθήο ή Γηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε ή δελ ηεινχλ επίζεο  ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, έθδνζεο 
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε 
αλάινγε δηαδηθαζία.  

 Ρν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηα δηθαηνινγεηηθά 
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

 
2) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ηνπ ηφπνπ φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικά ηνπο ή 

άιιεο      αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε ην νπνίν 
ζα  βεβαηψλεηαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο θαζψο θαη ε άζθεζε ηνπ θαηά ην έηνο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ρν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο έμη  
κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 
 

3) Άδεηα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο ηνπ πνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο   Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ (επί πνηλή απνθιεηζκνχ) πξσηφηππν (πνπ ζα επηδεηρζεί 
κφλνλ) θαη επηθπξσκέλν  αληίγξαθν απηνχ ζε ηζρχ.  

 
4)  Πηζηνπνηεηηθό Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο  I.S.O. γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

 
5) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν. 
 
6)  Απνδεηθηηθά ελεκεξόηεηαο εθφζνλ  θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, γηα ρξέε πξνο ην ειιεληθφ 

δεκφζην, ηφζν κεκνλσκέλα φζν θαη γηα ηηο Θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (παξ. 3 άξζξνπ 
20 ηνπ Λ. 3669/08 (ΘΓΔ). 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ θνξνινγείηαη ζηελ Διιάδα, βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ειιεληθή αξρή ή 
ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο 
ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηεο. 

Αλ ζε θάπνην θξάηνο δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, κπνξεί λα 
αληηθαηαζηαζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε (εθδνζείζα εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο 
εκεξνκελίαο δεκνπξάηεζεο) ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη, απφ ππεχζπλε δήισζε. Αλ δηαπηζησζεί 
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κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε 
πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη απαξάδεθηε. 

7) Πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ    
ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή 
θαη κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη γηα φιεο ηηο Θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, 
θαζψο θαη γηα θάζε έξγν πνπ εθηειεί (παξ. 3 άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 3669/08 (ΘΓΔ) ζηελ Διιάδα. 

8)  Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη  
φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 
δξαζηεξηφηεηαο. 
Ξξνζθνκίδεηαη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή αλάινγν έγγξαθν Γηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 
πξνέιεπζήο ηνπ, ησλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ν.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη 
εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηνπ πξφεδξνπ θαη δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ζε 
πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξίαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε 
άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα. 

 
9)  Νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ππεύζπλεο δειώζεηο κε ηηο νπνίεο ζα δειψλνπλ 

φηη δελ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 
 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζκ. 
98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  

β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Κατνπ 1997 (21) θαη ζην 
άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζκ. 98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ,  

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζκ. 
91/308/ΔΝΘ νδεγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 
Ξ.Θ), ζη) απάηε (386-388 Ξ.Θ.), δ) εθβίαζε (385 Ξ.Θ.), ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Ξ.Θ.), ζ) 
ςεπδνξθία (224 Ξ.Θ.), η) δσξνδνθία (235-237 Ξ.Θ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Ξ.Θ.). 

Ρα ππφ α΄-δ΄ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, 
ελψ ηα ππφ ε΄-θ΄, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εξγνιήπηε. 

 
10)  Τπεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86, όηη ε δηαγσληδόκελε επηρείξεζε  
       ή θνηλνπξαμία: 
 

Α) Έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ κε επηηφπηα επίζθεςε 
ησλ πεξηνρψλ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο θαη απνδέρεηαη  ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Β) Έρεη κειεηήζεη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη φια ηα ζπκβαηηθά 
ηεχρε θαη φηη κπνξεί λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ κε εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε θαη επίβιεςε ησλ 
εξγαζηψλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ.  
 
Γ) Αλαιακβάλεη αλεπηθχιαθηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο   θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 
πνπ ππνβάιεη θαη φηη απηή ηζρχεη γηα δηάζηεκα 90 εκεξψλ. 
 
Γ) Ζ κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο ζα αθνινπζεί πηζηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 1/Γ.Ξ.νηθ. 
22951/30-3-2015 εγθχθιην ηνπ π. γείαο, θαη φια ηα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 
είλαη εγθεθξηκέλα θαη ζα αλαθέξνληαη ζην κε αξηζ. πξση. 2607/31425/17-3-2015 έγγξαθν 
«Δγθεθξηκέλα Πθεπάζκαηα γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε Θνπλνππηψλ», ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο 
Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο & 
Δλέξγεηαο φπσο ηζρχεη. 
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Δ) Αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ δεκφζηα αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ησλ εθαξκνγψλ 
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηχρεκα ηειεζηεί θαηά  ή εμ αηηίαο 
ησλ ςεθαζηηθψλ εθαξκνγψλ. 
 
ΠΡ) Θα ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί θαη ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ νξζή ρξήζε θαη 
δηαρείξηζε ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
 

11) Τπεύζπλε δήισζε φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα πεξεζία 
ε    Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 
12) Καηάζηαζε κε ηνπο θνξείο δεκνζίνπ ή ΝΡΑ ή Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη αλαιάβεη   

ηελ εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ, πξνζθνκίδνληαο βεβαηψζεηο εθηέιεζεο ή πηζηνπνηεηηθά θαιήο 
εθηέιεζεο παξφκνησλ εξγαζηψλ θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, πνπ λα 
πεξηιακβάλνπλ ςεθαζηηθέο εθαξκνγέο κε επίγεηα κέζα. 

 
13) Σα θαηά λόκν θαη πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο έγγξαθα. 
 
- Πε πεξίπησζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξέπεη απφ θάζε ζπκκεηέρνληα λα ππάξρεη  δήισζε 
ππνγεγξακκέλε απφ ην θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ εθπξνζσπεί 
ηελ επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζα νξίδεηαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ. 
Όηαλ αθνξά εηαηξεία  ν εθπξφζσπνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξίαο, αληίγξαθν ηεο 
νπνίαο ππνβάιιεηαη πξσηφηππν θαη κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεζκεχνληνο ηελ 
εηαηξεία. Δπίζεο ππνβάιιεηαη ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 
ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία.  
 
- Πηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ επηδνζεί απηνπξνζψπσο απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, βεβαίσζε 
εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα 
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
- Ρα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ θαη δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο (θαηαζηαηηθφ, 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, θιπ.), απφ ηα νπνία εθηφο ησλ άιισλ λα πξνθχπηεη θαη ην εμνπζηνδνηεκέλν 
φξγαλν ή θπζηθφ πξφζσπν, πνπ κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ. 
- Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, 
απφθαζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ θαη νξηζκφο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπο. 
- Νη Δλψζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα 
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ζηελ 
θνηλνπξαμία θαη επίζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη «ε εγγχεζε 
θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή θαη ηεο Θνηλνπξαμίαο αιιειεγγχσο». 
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Άξζξν 10ν . 

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 

Ν Φάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πεξηέρεη ην ΞΟΥΡΝΡΞΝ θαη έλα (1) αληίγξαθν θαη ζα  
πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο  πξνζθνξάο, δειαδή ηερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ 
ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο, ηελ ππνδνκή- εμνπιηζκφο ηνπ δηαγσληδφκελνπ, 
θαη νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ 
εξγαζίαο κε αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη 
δηαθχιαμεο ηεο δεκφζηαο πγείαο. 
 
Δληφο ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα  πεξηιακβάλνληαη  :  

Α. πεχζπλε  δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε αθξηβήο ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 
δηαηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (πεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη ςεθαζηέο). 
Πηελ ίδηα ππεχζπλε δήισζε ζα αλαθέξεηαη φηη ν/νη  επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη ζα παξαθνινπζνχλ 
θαη ζα θαζνδεγνχλ ηελ φιε ηελ δηαδηθαζία θαηαπνιέκεζεο, (ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, παξαζθεπή   
ηνπ πιηθνχ θαηαπνιέκεζεο , εθαξκνγή απηνχ, θιπ) κέρξη λα γίλνπλ θαηάιιεινη γηα 
επαρξεζηκνπνίεζε  νη ρψξνη ζηνπο νπνίνπο έγηλε ε θαηαπνιέκεζε. 
 
Β. Σερληθή έθζεζε ζρεηηθά κε  ηελ αθξηβή κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ (φιεο νη επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο). Αλαιπηηθή ζηνρνζεζία ε νπνία ζα εκπεξηέρεη 
αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ζρεδίνπ δξάζεσλ θαη ηεθκεξίσζε ηεο δηαζθάιηζεο απνδνηηθφηεηαο 
– απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

 
Γ. Πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
Γ. Σνλ εμνπιηζκό πνπ ζα δηαηεζεί (ηδηνθηεζίαο ή κηζζσκέλνο) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Απηφο λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θαη λα έρεη ηε κνξθή πεχζπλεο Γήισζεο, ζηελ νπνία ν 
πξνζθέξσλ ζα δειψλεη ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ ή Φ.Η.Σ. πνπ 
δηαζέηεη. Δπίζεο ζα δειψλεηαη φηη ηα ςεθαζηηθά κεραλήκαηα ή Φ.Η.Σ. θέξνπλ ηα θαηάιιεια 
αθξνθχζηα, ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ έμνδφ ηνπο ζηαγνλίδηα κηθξφηεξα ησλ 100 
κηθξψλ, θαζψο θαη ειαζηηθφο ζσιήλαο κήθνπο ηνπιάρηζην 50 κέηξσλ. 

 
α1. Γηα ηα ηδηφθηεηα ςεθαζηηθά κεραλήκαηα ή Φ.Η.Σ. απαηηείηαη θσηναληίγξαθν ηεο άδεηαο 
θπθινθνξίαο ηνπο, επηθπξσκέλν απφ Γεκφζηα Αξρή. 
α2 Γηα ηα κηζζσκέλα ςεθαζηηθά κεραλήκαηα ή Φ.Η.Σ. απαηηνχληαη ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά 
κίζζσζεο (κηζζσηήξηα), δηάξθεηαο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο έσο 
31.12.2015, ζεσξεκέλα γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ ηδηνθηεηψλ. Πηα κηζζσηήξηα, εθηφο 
ηεο δηάξθεηαο ζα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ησλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (κέγεζνο βπηίνπ, ραξαθηεξηζηηθά ςεθαζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θ.η.ι). 
Ρα παξαπάλσ ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ επηθπξσκέλα 
θσηναληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ηνπο.  
 

Δ.   Νπνηαδήπνηε άιιν ζηνηρείν θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο ηεο    
      ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο 
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Άξζξν 11ν 

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Ν Φάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πεξηέρεη κφλν έλα (1) πξσηφηππν.  
Ρν Ξξσηφηππν ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ζα είλαη  ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν  απφ ην 
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
Άξζξν 12ν 

Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο 
 
Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο  ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ 

επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία  πξηλ απφ ηελ 
ιήμε ηεο, θαη αλψηαην φξην γηα  ρξνληθφ  δηάζηεκα δχν κελψλ. 
Κεηά ηελ ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Άξζξν 13ν. 
Δπηινγή αλαδόρνπ 

 
Αθνχ πεξάζεη ε νξηδφκελε ζηε δηαθήξπμε ψξα, θεξχζζεηαη πεξαησκέλε ε παξάδνζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη ηνχην ζηα πξαθηηθά, εθηφο αλ ε επίδνζε πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη 
ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή. 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη δεκφζηα θαη αξρίδεη απφ 
ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ κε ηελ ζεηξά επίδνζεο θαη γξάθνληαη 
ζηα πξαθηηθά ηα έγγξαθα πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε θάθειν. Ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ πξνζθνξά 
παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο. 

Κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ πξνζθνξψλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα 
ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή. 

Ζ επηηξνπή ζηε κπζηηθή ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ 
ζπλαγσληδφκελσλ θαη απνθαζίδεη γηα ηνπο ηπρφλ απνθιεηφκελνπο. 

Ππλερηδφκελεο ηεο ζπλεδξίαζεο δεκφζηα, ν Ξξφεδξνο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεη ηνπο 
απνθιεηφκελνπο απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηνπο ιφγνπο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ θαη ηνπο θαιεί λα 
παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα απηψλ κε ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο. Πηε ζπλέρεηα 
απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πνπ έγηλαλ δεθηνί ζην δηαγσληζκφ ζηνπο 
νπνίνπο αλαγξάθνληαη νη πξνζθνξέο θαη αλαθνηλψλνληαη κεγαιφθσλα. Ξξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ 
ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ή δελ είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 
απνξξίπηνληαη. 
Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη εθείλνο πνπ έδσζε ηελ κεγαιχηεξε έθπησζε ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. Πε 
πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ έδσζαλ ηελ ίδηα γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ απηψλ. Ν αλάδνρνο 
πνπ ζα αλαθεξπρζεί, ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ 
δελ εμππεξεηνχληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ. 
Ν αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ζε ρξφλν φρη 
κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
Δάλ δελ πξνζέιζεη κέζα ζε απηέο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ 
πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, εθαξκφδνληαη γηα απηφλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 
Ξ.Γ.28/80 θπξψζεηο. 
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ 
ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ.  
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Άξζξν 14ν. 
Σηκέο-θξαηήζεηο 

 
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο θαη ζα δνζεί ππνρξεσηηθά ζε 

επξψ. 
Νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ππ φςηλ ηνπο φηη ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε θξάηεζε ππέξ 

ΡΑΓΘ  ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο θαζαξήο αμίαο , θφξν εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη κε θάζε άιιε 
θξάηεζε πνπ ηπρφλ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηελ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ 
ηχπν. 

 
 

Άξζξν 15ν. 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γαπάλεο Γεκνζίεπζεο 
 
 
Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ αλαδφρνπ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
πξνζθφκηζε εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο χςνπο  5% (πέληε) επί ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
παξνχζαο κειέηεο.  Γηα ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηζρχνπλ φινη νη αλαθεξφκελνη ζην άξζξν 6 
ηεο παξνχζαο φξνη, εθηφο ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο. 
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά ηελ νξηζηηθή 
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. 
Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο παξνχζαο θαη ηα ινηπά έμνδα δηαγσληζκνχ αξρηθνχ θαη 
ηπρφλ επαλαιεπηηθνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί νξηζηηθά ε δεκνπξαζία. 
Νη απνδείμεηο θαηαβνιήο ησλ επηζπλάπηνληαη απαξαίηεηα σο δηθαηνινγεηηθφ ζηελ πξψηε 
πηζηνπνίεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ. 

 

 

Άξζξν 16ν. 
Υξόλνο δηάξθεηαο ηεο εξγαζίαο  

 
 

Ζ πεξίνδνο εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγψλ νξίδεηαη απφ ηελ  εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γηα δηάζηεκα έμη κελψλ, (ελδεηθηηθά Απξίιηνο έσο Πεπηέκβξηνο) ελψ ζην ηέινο ησλ εθαξκνγψλ ζα 
πξέπεη λα παξαδνζεί ε Ρειηθή Έθζεζε.  
Θαηά ην δηάζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  νη απαηηνχκελνη θχθινη ειέγρσλ   θαη 
εθαξκνγψλ (ελδεηθηηθά δψδεθα), ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θπζηθφ θαη πεξηαζηηθφ ζχζηεκα ησλ νηθηζκψλ ηεο λήζνπ, εζηηαζκέλνη ζηηο 
εζηίεο αλαπαξαγσγήο πνπ εθηηκάηαη φηη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε πιεζπζκψλ 
θνπλνππηψλ. 

 
Ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ ησλ εθαξκνγψλ ζην νξηδφκελν δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ, ζα 
πξνζδηνξίδεηαη  απφ ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο  ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ χπαξμε ζηάζηκσλ πδάησλ ζηνπο ηνκείο επέκβαζεο.  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο , ρσξίο 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ , πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, έσο 2 
(δχν) αθφκε ςεθαζηηθνχο θχθινπο: 
 

• Ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνλπκθψλ ησλ 
θνπλνππηψλ, ή εκπνδίδνπλ ηελ δηελέξγεηα ςεθαζκψλ. 
• Ιφγσ έθηαθησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ηελ κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ θνπλνχπηα (π.ρ. 
θξνχζκα ή ππνςία θξνχζκαηνο λφζνπ ζρεηηδφκελεο κε ηα θνπλνχπηα , ζηελ πεξηνρή). 
• Γηα άιινπο ιφγνπο απνθιεηζηηθήο δηθήο ηεο επζχλεο .  
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Άξζξν 17ν. 
Δλζηάζεηο 

   
Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ, ή ηεο 

ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζ' απηφλ, ππνβάιιεηαη εγγξάθσο σο εμήο: 
-Θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 

ππεξεζία, κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη ε απφθαζε εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηνλ 
δηαγσληζκφ. Νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα. 

-Θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο ζ' απηφλ, κφλν απφ 
ζπκκεηέρνληα  ζην δηαγσληζκφ ή απνθιεηζζέληα  απ' απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ην αληίζηνηρν ζηάδην, ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ ππεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε 
εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ζ έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, ε νπνία 
ππνβάιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν θαη 
ηειηθά απνθαζίδεη. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο, 
δελ γίλνληαη δεθηέο. 

  Αληηξξήζεηο θαηά ηνπ θχξνπο ηεο δεκνπξαζίαο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλν απφ απηνχο πνχ 
ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ ή απνθιείζηεθαλ απ’ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην. 

Ζ  έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζε απηφλ 
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη 

 
Άξζξν18 ν 

Απμνκεηώζεηο πνζνηήησλ 
 

Ζ πνζφηεηα ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα απμεζεί θαηά 50% ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
41 ηνπ ΞΓ 28/80 θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ρσξίο αληίξξεζε. Δπίζεο ε 
πνζφηεηα ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα κεησζεί θαηά 30%. 

 
Άξζξν19 ν 

Σξόπνο πιεξσκήο 
 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη  κεηά ην πέξαο ησλ ςεθαζηηθψλ  πεξηφδσλ, βάζεη παξαζηαηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκνχ πηζηνπνηεκέλσλ  εξγαζηψλ, ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  ηνπ 
Γήκνπ Ιέζβνπ αιιά θαη βεβαίσζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο γηεηλήο θαη γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ 
ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο γείαο. Ρν αληίζηνηρν ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη επ’ νλφκαηη ηεο Ξεξ. Β. Αηγαίνπ. 

Άξζξν 20ν 
Υνξήγεζε ηεπρώλ κειέηεο. 

 
1. Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ  
   θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 
2. Ζ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ζα γίλεηαη, αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ζην 
Ρακείν ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ, ην πνζφ ησλ δέθα  (15) €. 

3. Ξεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζα ηνηρνθνιιεζεί ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε ηελ  
λνκνζεζία.   

       Μπηηιήλε Απξίιηνο  2015 

           Ο Γήκαξρνο Λέζβνπ 

 
      
                           ππξίδσλ Γαιελόο 



 13 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 2015» 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                      
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ                                       
ΑΡ. ΜΔΛ.: 2/2015 

 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
 

                    Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 

Ζ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 33.000,00€ κε Φ.Ξ.Α. αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Ιέζβνπ. Ζ εκθάληζε θαηά ηα 
ηειεπηαία ρξφληα απμεκέλσλ πεξηζηαηηθψλ κεηάδνζεο ηνπ Ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ θαη ηεο 
εινλνζίαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο, κε επξεία ηάζε εμάπισζεο ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο, 
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ νξγάλσζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ησλ εληφκσλ 
απηψλ κε θπξίαξρν ζηφρν ηνλ, θαηά ην δπλαηφ, έιεγρν θαη πεξηνξηζκφ ηνπ επηδεκηνινγηθνχ 
θηλδχλνπ. 
Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θνπλνππηψλ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνλπκθψλ 
ησλ εληφκσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ησλ δηαρεηκαδφλησλ ηειείσλ εληφκσλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ή φηαλ απηφ 
απαηηείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο. Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θαηάδεημε ησλ 
ηξφπσλ ή κεζφδσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη νη ίδηνη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
θνπλνππηψλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ 
γείαο & Θνηλ. Αιιειεγγχεο, θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ. 
 
         Β. ΚΟΠΟ – ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
 

Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ  θαηαπνιέκεζε α) ησλ θνηλψλ θαη αλσθειψλ θνπλνππηψλ ζην 
πδξφβην ζηάδην (απγφ - πξνλχκθε - λχκθε) κε εθαξκνγέο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, β) 
ζηελ θαηαπνιέκεζε αθκαίσλ θνπλνππηψλ, εθ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ . 

 
Ζ θχξηα κέζνδνο  εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνλπκθνθηνλία, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ θαη ζηνλ έιεγρν 
παξνπζίαο πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ ζηηο πάζεο θχζεο πδαηνζπιινγέο πνπ απνηεινχλ ηηο 
ζεκαληηθέο εζηίεο αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ  ζην θπζηθφ ζχζηεκα, ζην  πεξηαζηηθφ αιιά θαη 
εληφο ησλ νηθηζκψλ. Νη εζηίεο ζα πξέπεη αξρηθά λα εληνπηζηνχλ, νξηνζεηεζνχλ θαη ραξηνγξαθεζνχλ 
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θχθινη δεηγκαηνιεςηψλ θαη ειέγρνπ γηα ηελ αλεχξεζε 
πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ. Πε πεξίπησζε εληνπηζκνχ πξνλπκθψλ ζην θπζηθφ θαη πεξηαζηηθφ 
ζχζηεκα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ςεθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε επνρνχκελν ςεθαζηηθφ ζχζηεκα ή κε 
επηλψηηνπο ςεθαζηήξεο, ελψ εληφο ησλ νηθηζκψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζθεπάζκαηα ζε 
ζηεξεή κνξθή. Καηά ηνλ ςεθαζκό ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ νκνηόκνξθε 
θαη ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπο θάιπςε ησλ εζηηώλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ςεθαζηηθά κεραλήκαηα πςειήο πηέζεσο, ψζηε 
ηα ζθεπάζκαηα λα θζάλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ηεο εζηίαο θαη λα κελ θαηαθξαηείηαη απφ 
ηπρφλ ππάξρνπζα βιάζηεζε. 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ήπηα εγθεθξηκέλα πξνλπκθνθηφλα ζθεπαζκάηα, 
βηνινγηθά ή αλαζηνιείο αλάπηπμεο, ηα νπνία ζα εθαξκνζηνχλ ζηηο πδαηηθέο επηθάλεηεο φπνπ 
εληνπίδνληαη πξνλχκθεο θνπλνππηψλ. 
Ζ κεζνδνινγία αληηκεηψπηζεο ζα αθνινπζεί πηζηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 1/Γ.Ξ.νηθ. 22951/30-3-
2015 εγθχθιην ηνπ Ρκήκαηνο  Κεηαδνηηθψλ θαη Κε Κεηαδνηηθψλ Λνζεκάησλ ηεο Γεληθήο ηεο 
Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο θαη π. γείαο, φπσο ηζρχεη. 
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 ‘Όια ηα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη εγθεθξηκέλα θαη ζα αλαθέξνληαη ζην 

κε αξηζ. πξση. 2607/31425/17-3-2015 έγγξαθν «Δγθεθξηκέλα Πθεπάζκαηα γηα ηελ 
Θαηαπνιέκεζε Θνπλνππηψλ», ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ 
Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο φπσο ηζρχεη. 

 
 Ζ xξήζε θάζε εγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη αθνινπζψληαο πηζηά ην έληππν 

κε ηηο νδεγίεο αζθαινχο θαη νξζήο ρξήζεο θαη επαλάιεςεο  ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ αιιά θαη ε αζθάιεηα ηνπ ρξήζε θαη ε πξνζηαζία ηεο 
Γεκόζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

 
 Θαηά ηελ επηινγή ησλ εληνκνθηφλσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε ε ρξήζε 

γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην λεξό ησλ εζηηψλ, δεδνκέλνπ, φηη ηα εληνκνθηφλα απηά 
κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνμηθφηεηα ζηνπο δηάθνξνπο 
νξγαληζκνχο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ην πφηηζκα ησλ δψσλ θαη ηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
δνπλ ζε απηφ πδξφβηνη νξγαληζκνί. Πε νηθνινγηθά πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο (Natura 
θιπ.) ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά ρξήζε ζθεπαζκάησλ Β.t.i. (Bacillus thurigiensis subsp. 
israelensis), ηνπ νπνίνπ ε δξάζε είλαη εθιεθηηθή. 

 
 Απνθιείεηαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ρεκηθνύ ζθεπάζκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θνπλνππηώλ ζε ηρζπνηξόθα ύδαηα, δεδνκέλνπ φηη φια είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 
ηνμηθά γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 

 

 

Δθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί  θαη 
αθκαηνθηνλία ζχκθσλα κε ηηο ηπρφλ  αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απαηηείηαη επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, κε γλψζεηο 
ηαπηνπνίεζεο πξνλπκθψλ θαη αθκαίσλ θνπλνππηψλ θαη εκπεηξία εθηέιεζεο ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Γηα 
ηηο εθαξκνγέο ζην θπζηθφ θαη πεξηαζηηθφ ζχζηεκα πξνβιέπεηαη ε ρξήζε  ηξνρήιαηεο - 
επνρνχκελεο  ςεθαζηηθήο κνλάδαο θαη φπνπ απαηηείηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ ςεθαζηηθψλ 
κεραλεκάησλ πςειήο πηέζεσο. 
Ρέινο ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζα παξαθνινπζεί θαη ζα θαζνδεγεί φιε ηελ δηαδηθαζία 
θαηαπνιέκεζεο, (ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο, παξαζθεπή   ηνπ πιηθνχ, εθαξκνγή απηνχ, θιπ) κέρξη 
λα γίλεη θαηάιιεινο γηα επαρξεζηκνπνίεζε ν ρψξνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαπνιέκεζε. 
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Β. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη : 
 

Α. Δληνπηζκόο θαη ιεπηνκεξήο γεσγξαθηθή ραξηνγξάθεζε όισλ ησλ εζηηώλ 
αλάπηπμεο ησλ θνπλνππηψλ (κφληκεο ή παξνδηθέο εζηίεο),  (αμηνπνίεζε ηεο ηπρφλ  
γεσγξαθηθήο ραξηνγξάθεζεο ηνπ έηνπο 2013 απφ ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θαη πξνζζήθε ηπρφλ 
λέσλ εζηηψλ), ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη επεκβάζεηο πνπ ζα ειέγμνπλ ηηο πξψηεο γελεέο 
θνπλνππηψλ θαη ζα απνηξέςνπλ ηελ έμαξζε ησλ πιεζπζκψλ  αξγφηεξα. Δπηπιένλ, 
εληνκνινγηθή ραξηνγξάθεζε ηεο πεξηνρήο δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ, ηνπιάρηζην ζε 
επίπεδν γελώλ (δει. Culex, Anopheles ή Aedes) πνπ ζα είλαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ 
γεσγξαθηθή ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ αλάπηπμεο, ηελ επηιερζείζα κεζνδνινγία θαη ηελ 
πιεζπζκηαθή παξαθνινχζεζε. 
Νη ράξηεο απηνί ζα ζπκπιεξσζνχλ θαη ζα επηθαηξνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ. Ραπηφρξνλα ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα  παξαδψζεη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγψλ ηνπ έξγνπ. 
 
Β. Παξαθνινύζεζε ησλ εζηηώλ θαη θαηαγξαθή παξνπζίαο ε/ θαη αθζνλίαο 
πξνλπκθώλ θνπλνππηώλ, ζηηο ζεκαληηθέο εζηίεο αλαπαξαγσγήο ηεο πεξηνρήο 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
Ζ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεηαη ζε πξσηφθνιια πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ν αλάδνρνο, 
ηα νπνία ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ  ζε θάζε δήηεζε. 
 
Γ. Πξνκήζεηα θαη δηάζεζε, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, εγθεθξηκέλσλ, γηα αλάινγε ρξήζε , 
απφ ηα αξκφδηα πνπξγεία, ζθεπαζκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν. Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα 
δηαζέηεη ηα βηνθηφλα - ηελ ρξήζε βηνινγηθνχ παξάγνληα Bacillus thuringiensis var israelensis - ή 
άιια εγθεθξηκέλα απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ζθεπάζκαηα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ. Πε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηνχλ 
πιήξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ λνκνζεζία  , θαζψο θαη θάζε λεφηεξε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ 
πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, ηνπ πνπξγείνπ γείαο ή ηνπ ΘΔΔΙΞΛΝ.. 
 
Γ. Πξαγκαηνπνίεζε επίγεησλ ςεθαζκώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνλπκθώλ ζηηο 
εζηίεο -πδαηνζπιινγέο πνπ θηινμελνχλ πξνλχκθεο, κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ θαη ήπησλ  
πξνλπκθνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ. Νη εθαξκνγέο δελ πξέπεη λα εγθπκνλνχλ θαλέλα απνιχησο 
θίλδπλν γηα νξγαληζκνχο πέξαλ ησλ θνπλνππηψλ. (Ξεξηιαµβάλεηαη θάζε πιηθφ, µηθξνυιηθφ, 
εξγαζία θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, φπσο κεηαθνξέο, αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο, θξαηήζεηο 
θ.ιπ. γηα ηελ εθηέιεζε πιήξνπο θαη πεξαησµέλεο εξγαζίαο ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο).  
Ξξαγκαηνπνίεζε θαηαπνιέκεζεο ησλ αθκαίσλ εληφκσλ ζα γίλεηαη  κφλν φηαλ απηφ απαηηείηαη 
θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο  εληνιήο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 
 
Δ. Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ςεθαζκώλ 
 Ν έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ςεθαζκψλ ησλ εζηηψλ γίλεηαη απφ ηα ζπλεξγεία 
δεηγκαηνιεςηψλ εληφο 48 σξψλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπο. 
 
• Γίθηπν παξαθνινύζεζεο αθκαίσλ θνπλνππηώλ : Ζ παξαθνινχζεζε απηή γίλεηαη κε 
δίθηπν δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηαζκψλ θαη κε ελδεδεηγκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ. Ρα δεδνκέλα 
ζπιινγήο θαηαγξάθνληαη θαη απνηεινχλ παξάγνληεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δηνξζσηηθψλ 
ελεξγεηψλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία. 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηδεκηνινγηθνχ θηλδχλνπ αιιά θαη ηελ εθηίκεζε ηεο φριεζεο ν 
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη δεθαπέληε (15) θαη’ ειάρηζηνλ παγίδεο ζχιιεςεο αθκαίσλ 
θνπλνππηψλ (κία ηνπιάρηζηνλ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα), θαηάιιειεο γηα ηα θπξίαξρα είδε 
θνπλνππηψλ επηδεκηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη λα δεκηνπξγήζεη δίθηπν ζπιινγήο αθκαίσλ αλά 
15εκεξν. Ρα αθκαία ζα πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη ζε επίπεδν γέλνπο (θαη’ ειάρηζηνλ) απφ ηνλ 
αλάδνρν θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, ψζηε λα απνζηαινχλ γηα 
επηδεκηνινγηθή αλάιπζε αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 
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• Αλάπηπμε δηθηχνπ παγίδσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε πξνλπκθψλ θαη θαηαγξαθή ησλ 
απνηειεζκάησλ  
• Έιεγρνο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θνπλνππηψλ ζηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα. 
• Όηη άιιν απαηηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
Σ. Παξάδνζε ηειηθήο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ ππνβνιή 
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαηαπνιέκεζεο ζην κέιινλ. 

 
 
 

Γ. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
 

Ζ πεξίνδνο εθηέιεζεο ησλ εθαξκνγψλ νξίδεηαη απφ ηελ  εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γηα δηάζηεκα έμη κελψλ, (ελδεηθηηθά Απξίιηνο έσο Πεπηέκβξηνο) ελψ ζην ηέινο ησλ εθαξκνγψλ ζα 
πξέπεη λα παξαδνζεί ε Ρειηθή Έθζεζε.  
Θαηά ην δηάζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ  νη απαηηνχκελνη θχθινη ειέγρσλ   θαη 
εθαξκνγψλ (ελδεηθηηθά δψδεθα), ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θπζηθφ θαη πεξηαζηηθφ ζχζηεκα ησλ νηθηζκψλ ηεο λήζνπ, εζηηαζκέλνη ζηηο 
εζηίεο αλαπαξαγσγήο πνπ εθηηκάηαη φηη ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε πιεζπζκψλ 
θνπλνππηψλ. 

 
Ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ ησλ εθαξκνγψλ ζην νξηδφκελν δηάζηεκα ησλ έμη κελψλ, ζα 
πξνζδηνξίδεηαη  απφ ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο  ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ 
δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ χπαξμε ζηάζηκσλ πδάησλ ζηνπο ηνκείο επέκβαζεο.  

 
 Ν θάζε θχθινο εθαξκνγψλ  ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη εληφο ηεζζάξσλ ή πέληε εκεξψλ, απφ 
εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν ππφ ηνλ έιεγρν θαη  επζχλε επηζηήκνλα πςειήο εκπεηξίαο ζην αληηθείκελν, 
κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ςεθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
Ξέξαλ ησλ εθαξκνγψλ ηνπ πεξηαζηηθνχ θαη θπζηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνβιέπεηαη λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ εθαξκνγέο ζην αζηηθφ ζχζηεκα (θχξηα ηεο Κπηηιήλεο), γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ πνπ   βξίζθνληαη εληφο ησλ νηθηζκψλ. 
Ν θάζε θχθινο αζηηθνχ ζα δηαξθεί ηξεηο έσο πέληε εκέξεο.  

 
Ν αξηζκφο θαη ε δηάξθεηα ηνπ θάζε θχθινπ εθαξκνγψλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ έξγνπ, κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε 
ησλ απνηειεζκάησλ δεηγκαηνιεςηψλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ χπαξμε ζηάζηκσλ πδάησλ θιπ. 

 
Νη εξγαζίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηεινχληαη φιεο ηεο εκέξαο ηεο 
εβδνκάδαο.  

 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο , ρσξίο 
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ , πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, έσο 2 
(δχν) αθφκε ςεθαζηηθνχο θχθινπο: 

 
• Ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ πξνλπκθψλ ησλ 
θνπλνππηψλ, ή εκπνδίδνπλ ηελ δηελέξγεηα ςεθαζκψλ. 
• Ιφγσ έθηαθησλ γεγνλφησλ πνπ αθνξνχλ ηελ κεηάδνζε αζζελεηψλ απφ θνπλνχπηα (π.ρ. θξνχζκα 
ή ππνςία θξνχζκαηνο λφζνπ ζρεηηδφκελεο κε ηα θνπλνχπηα , ζηελ πεξηνρή). 
• Γηα άιινπο ιφγνπο απνθιεηζηηθήο δηθήο ηεο επζχλεο .  
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 Δ. ΠΔΡΙΟΥΔ- ΘΔΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 
 
 
 

ΓΔΛΗΘΑ 
 
Ρν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη κε ςεθαζκφ απφ ην έδαθνο φισλ ησλ ππαίζξησλ εζηηψλ εθθφιαςεο 
, νη νπνίεο είλαη θάζε πνζφηεηα θπξίσο ζηάζηκνπ λεξνχ φπσο: φρζεο πνηακψλ, έιε, άρξεζηα 
πεγάδηα, ραληάθηα, βαξέιηα κε λεξφ ,  αλνηθηέο απνρεηεχζεηο θαη φπνπ αιινχ κπνξεί λα 
παξακείλεη πνζφηεηα ζηάζηκνπ λεξνχ. 
 
 
Νη ζέζεηο εθαξκνγήο ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλνπλ :  
 

1. Φπζηθά ζπζηήκαηα.  
Πε θπζηθά ζπζηήκαηα κεγάιεο έθηαζεο νη δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο δελ κπνξεί παξά λα 
πεξηνξίδνληαη  ζε ζέζεηο φπνπ ε πξφζβαζε κε επίγεηα κέζα είλαη δπλαηή. 
 

2. Ξεξηαζηηθφ ζχζηεκα  : Σαβνχδεο, βηνινγηθνί  θαη ξέκαηα (απνδέθηεο ιπκάησλ). 
Θα ππάξμεη θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεκάησλ πνπ γεηηληάδνπλ κε νηθηζκνχο θαη 
ηδηαίηεξα ζε ζέζεηο απφζεζεο ιπκάησλ, ζην βαζκφ πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο.  
Κε δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ είδνπο Culex pipiens (θαηά 
κέγηζην 500 κέηξα), ε εθαξκνγή ζηηο ραβνχδεο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ εγγχηεηα ζε 
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

 
3. Αζηηθέο εζηίεο. 

Νη βαζηθέο εζηίεο ζε αζηηθφ ρψξν είλαη ηα θξεάηηα φκβξησλ, ξέκαηα πνπ δηαζρίδνπλ ηνπο 
νηθηζκνχο, ηζηκεληέληα θαλαιάθηα θιπ  νη βφζξνη θαη ινηπέο ζεκεηαθέο πεγέο θαη νη 
δεμακελέο ζπιινγήο ιπκάησλ ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα θξάζπεδα 
ζπγθεθξηκέλσλ νηθηζκψλ. Πηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζα γίλεη πιήξεο θαηαγξαθή θαη 
απνηχπσζε ησλ εζηηψλ θαη ζπζηεκαηηθέο εθαξκνγέο πξνλπκθνθηνλίαο. 
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ΣΟΜΔΙ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ   ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ    ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 
 

Ρν  πξφγξακκα ζα εθαξκνζηεί ζηνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ  πίλαθα Α, θαζψο θαη ζε 
ζεκεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε εζηηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, ελψ 
ζα ειεγρζνχλ θαη ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα Β.  
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζζήθεο ή αθαίξεζεο ηνκέσλ επέκβαζεο, αλάινγα κε ηα 
δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχπηνπλ (δεηγκαηνιεπηηθά δεδνκέλα , κε χπαξμε ζηάζηκσλ πδάησλ θιπ.)   
 

 
 

ΞΗΛΑΘΑΠ Α. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΘΡΑΠΔΥΛ ΑΛΑ Γ.Δ.  ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΚΔΡΟΥΛ 
ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ ΔΛΡΝΚΥΛ (ΘΝΛΝΞΗΥΛ). 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 
/ ΣΟΜΔΑ 

ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΚΡΗΙΖΛΖΠ ΘΑΓΗΑΛΗ – ΞΙΖΓΥΛΗ – ΚΔΣΟΗ ΘΟΑΡΖΓΝ 

ΑΘΟΥΡΖΟΗ - ΑΘΙΔΗΓΗΝ 

ΙΑΓΘΑΓΑ 

ΣΑΙΗΘΑΠ 

ΔΞΑΛΥ ΠΘΑΙΑ 

ΚΝΟΗΑ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΑΦΑΙΥΛΑΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΞΑΚΦΗΙΑ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

 

ΘΑΙΙΝΛΖΠ & 
ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

ΑΣΔΟΝΛΡΑΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΘΑΘΑΟΗΝΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΡΠΗΘΛΗΑΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΞΑΟΑΘΝΗΙΥΛ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΚΔΓΑΙΖ ΡΠΗΣΟΑΛΡΑ ΦΗΙΗΑΠ 

ΘΔΟΚΖ ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΘΙΔΗΓΑΟΑ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΛΔΔΠ ΘΓΥΛΗΔΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΚΠΡΔΓΛΑ 

ΞΔΡΟΑ ΞΔΡΟΑ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΑΛΑΜΝΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

 

ΚΖΘΚΛΑ ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΚΖΘΚΛΑΠ 

ΓΔΟΑ ΣΔΗΚΑΟΟΝΗ ΓΔΟΑΠ  

ΔΟΔΗΑΘΖ 

 

ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑΠ - ΞΑΟΑΞΝΡΑΚΝΠ 

ΞΝΙΗΣΛΗΡΝΠ ΣΔΗΚΑΟΟΝΗ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ, ΒΟΗΠΑΠ , ΙΗΠΒΝΟΗΝ, ΒΑΠΗΙΗΘΥΛ 

ΚΑΛΡΑΚΑΓΝΠ ΣΔΗΚΑΟΟΝΗ ΚΑΛΡΑΚΑΓΝ 

ΞΙΥΚΑΟΗ ΠΔΓΝΛΡΑΠ 

ΣΔΗΚΑΟΝΠ ΞΙΑΓΗΑΠ 

ΔΟΔΠΝΠ - ΑΛΡΗΠΠΑ ΣΔΗΚΑΟΝΗ 
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ΞΗΛΑΘΑΠ Β. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΖ  ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΔΘΡΑΠΔΥΛ ΑΛΑ ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ  ΞΟΝΠ ΔΙΔΓΣΝ  ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΚΔΡΟΥΛ ΘΑΡΑΞΝΙΔΚΖΠΖΠ ΔΛΡΝΚΥΛ (ΘΝΛΝΞΗΥΛ) 

 

ΘΔΗ 
 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑΟΤ 

ΞΔΟΑΠΗΑ 

 
Γ.Δ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ 

ΘΑΓΗΑΛΗ – ΞΙΖΓΥΛΗ – ΚΔΣΟΗ ΘΟΑΡΖΓΝ -  

ΑΘΟΥΡΖΟΗ – ΑΘΙΔΗΓΗΝ – ΒΑΟΔΗΑ  

ΙΑΓΘΑΓΑ 

ΣΑΙΗΘΑΠ 

ΔΞΑΛΥ ΠΘΑΙΑ 

ΚΝΟΗΑ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΑΦΑΙΥΛΑΠ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

ΙΝΡΟΑ - ΣΑΟΑΚΗΓΑ 

ΞΑΚΦΗΙΑ (ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ) 

 
 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΔΡΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΑΠΑΓΟΤ 

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΞΝΡΑΚΝΠ ΑΞΝ ΓΖΞΔΓΝ ΔΥΠ ΝΗΘΗΑ ΣΑΡΕΖΚΔΙΝΠΖ  

ΞΝΡΑΚΗ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖ 

ΒΑΙΡΝΡΝΞΝΗ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΓΟΝΚΝ ΞΟΝΠ ΑΓ.ΠΥΡΖΟΑ 

ΒΑΙΡΝΡΝΞΝΗ ΞΔΟΗΚΔΡΟΗΘΑ ΡΝ ΞΑΟΑΙΗΑΘΝ ΓΟΝΚΝ ΑΞΌ ΑΞΗΓΗΑΠ ΙΑΘΘΝΠ ΔΥΠ ΣΑΙΑΡΠΔΠ 

ΞΑΟΘΝ ΞΑΞΑΓΝ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΤ 

ΔΟΔΗΑΘΖ ΑΞΌ ΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΝ ΑΓ. ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΥΠ ΡΝ ΔΙΝΠ ΚΑΚΑΘΝ 

ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΜΖΟΝΞΝΡΑΚΝ ΔΟΗΑΘΖΠ  

ΞΝΡΑΚΝΠ Β΄  ΔΙΑΗΝΟΓΗΘΝ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ ΞΑΙΑΗΝΘΖΞΝ – ΑΓΗΝΠ ΔΦΟΑΗΚ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΑΚΑΓΟΤ 

ΞΔΟΗΝΣΖ  ΛΡΑΒΝΙΑ (ΞΝΡΑΚΗ) 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΤΑ(ΞΝΡΑΚΗ) 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΑΞΗΓΗΑΠ ΙΑΘΝΠ ΔΥΠ ΝΗΘΗΑ ΠΡΔΙΗΝ ΞΑΞΑ   

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

ΑΛΝΗΣΡΝ ΣΑΛΡΑΘΗ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΝΚΒΟΗΥΛ 

ΘΟΗΔΠ ΔΘΒΝΙΔΠ ΣΔΗΚΑΟΟΝ ΘΑΟΔΠ  

ΞΔΟΗΒΝΙΖ ΓΑΒΑΙΑ ΔΞΗ ΡΖΠ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ 

ΔΘΒΝΙΔΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΝΚΒΟΗΥΛ (ΣΥΟΝΠ ΓΚΛΑΠΡΖΟΗΝ) 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΠΔΛΟΤ 

ΞΝΡΑΚΗ ΞΝ ΓΗΑΠΣΗΕΔΗ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΡΝ ΠΘΝΞΔΙΝ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΑΓΡΟΤ 

ΞΝΡΑΚΗ ΑΓ. ΓΖΚΖΡΟΗΝ 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΔΟΤ – ΑΝΣΙΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΣΔΡΟΤΝΣΑ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΞΡΔΟΝΛΡΑΠ 

ΣΙΗΡΕΥΛΖ (ΝΣΔΡΝΠ) 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΙΓΗΡΧΝ. 

ΞΔΟΗΜ ΣΗΓΖΟΥΛ  

ΞΝΡΑΚΝΠ ΣΗΓΖΟΥΛ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΣΟΤΑ. 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΒΑΡΝΠΑΠ  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΡΔΟΤ 
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ΣΑΙΑΛΓΟΑ ( ΤΑΟΝΞΝΡΑΚΝΠ) 

ΑΦΔΛΡΔΙΗ ΠΘΑΙΑ ΔΟΔΠΝ 

ΞΝΡΑΚΝΠ (ΦΝΛΗΠΠΑ ΔΟΔΠΝ) 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΔΟΣΟΠΟΤ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΡΑΒΑΟΗ  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΆΝΣΙΑ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΚΝΛΖ ΞΔΟΗΒΝΙΖΠ  

ΞΝΡΑΚΝΠ ΘΑΚΞΝ ΑΛΡΗΠΠΑΠ 

ΡΟΗΑ ΙΑΓΘΑΓΗΑ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΝΗΘΗΠΚΝ ΑΛΡΗΠΠΑΠ 

ΒΑΙΡΝΠ ΓΑΒΑΘΑ ΑΛΡΗΠΠΑΠ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΙΓΡΙΟΤ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΞΙΑΕ ΠΗΓΟΗΝ  

ΙΗΚΛΖ ΦΑΛΔΟΥΚΔΛΖΠ  

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΠΠΔΙΟΤ  

ΘΑΛΑΙΗ ΙΚΑΡΥΛ ΗΞΞΔΗΝΠ - ΛΡΗΞΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΧ ΣΡΙΣΟΤ 

ΝΣΘΔΠ ΞΝΡΑΚΝ ΚΣΝΠ - ΘΑΡΥ ΡΟΗΡΝΠ ΔΥΠ ΞΖΓΑΓΑΘΗΑ 

ΞΔΟΗΝΣΖ <ΑΓ.ΘΔΟΑΞΝΛΡΑΠ> ΞΖΓΑΓΑΘΗΑ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΤΥΟΤ 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΓΔΟΑΛΗΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΛΑΜΠΟΤ ΜΤΛΧΝ 

ΞΔΟΗΝΣΖ <ΘΝΙΔΠ> ΝΞΝ ΞΑΟΣΝΛ ΠΡΑΠΗΚΑ ΛΔΟΑ 

ΝΣΘΔΠ ΞΝΡΑΚΝ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ <ΑΓ.ΑΓΓΔΙΥΛ> 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΔΡΑΜΔΙΧΝ 

ΝΣΘΔΠ ΞΝΡΑΚΝ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΤΚΟΤΝΣΑ  

ΞΑΗΓΗΘΖ ΣΑΟΑ  

ΛΔΘΟΝΡΑΦΔΗΝ 

ΞΔΟΗΝΣΖ <ΘΑΘΝ ΙΑΓΘΑΓΗ> 

ΓΟΝΚΝΠ ΑΞΌ ΠΘΝΛΡΑ ΞΟΝΠ ΑΓ.ΗΥΑΛΛΖ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΗΑΠ  

ΞΔΟΗΝΣΖ ΑΠΡΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 

ΞΔΟΗΝΣΖ Δ.Ξ.Α.Π ΘΑΙΙΝΛΖΠ- ΝΗΘΗΑ ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝ 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  ΆΓΡΑ 

ΔΞΗΙΔΓΚΔΛΑ 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΚΟΙΛΧΝ 

ΔΙΝΠ ΞΙΑΡΑΛΔΙΙΗ  

ΔΘΒΝΙΖ ΡΑΜΗΑΟΣΖ -ΙΚΑΡΑ 

ΔΘΒΝΙΖ ΘΑΟΓΑΘΗ-ΙΚΑΡΑ 

ΓΝ (2) ΙΑΓΘΑΓΗΑ ΞΑΛΑΓΗΑΠ  

ΘΔΛΡΟΗΘΝΠ ΓΟΝΚΝΠ ΘΑΙΙΗΘΔΑ 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΡΙΒΗ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΡΠΗΘΛΗΑΠ 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΑΦΙΧΝ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΓΑΦΗΥΛ ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖ  ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΥΠ ΙΗΚΛΔΠ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΑΞΝ ΘΑΙΝΓΟΗΔΠ ΔΥΠ ΡΗΠ ΙΗΚΛΔΠ 

ΙΗΚΛΔΠ ΑΞΝ ΚΔΡΝΣΗ ΔΥΠ ΙΗΚΛΔΠ 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΛΟΥΧΡΙΟΤ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΗ ΠΘΑΙΝΣΥΟΗΝ (2) 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΔΜΟΣΙΑ 

ΟΔΚΑ ΔΙΔΘΔΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΝ 
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ΟΔΚΑ ΘΝΗΛΝΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ 

ΟΔΚΑ ΘΑΟΗΑΠ  

ΟΔΚΑ ΑΛΑΚΔΠΑ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΗΘΖΠ ΣΑΟΑΠ 

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΔΡΑΜΙΟΤ 

ΞΝΡΑΚΑΟΗΑ ΘΑΗ ΙΗΚΛΑΕΝΛΡΑ ΛΔΟΑ ΞΔΟΗΦΔΟΗΑΘΑ ΡΖΠ ΠΘΑΙΑΠ ΘΑΙΙΝΛΖΠ 

ΙΗΚΛΔΠ ΠΘΑΙΑΠ ΘΑΙΙΝΛΖΠ  

ΞΝΡΑΚΝΠ ΡΠΗΘΛΗΑΠ  

ΣΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΙΛΙΑ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝΠ ΞΝΡΑΚΝΠ  

ΡΠΗΣΟΑΛΡΑ ΞΝΡΑΚΗΑ 

 

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΔΧ ΘΔΡΜΗ 

ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΗ  ΘΔΡΜΗ 

ΠΑΟΙΗΡΕΑ  

ΞΝΡΑΚΗ (ΞΔΟΗΝΣΖ ΒΑΙΔΘΝ) 

ΞΝΡΑΚΗ (ΑΓ.ΓΔΥΟΓΗΝΠ)ΘΑΗ ΔΘΒΝΙΔΠ ΞΝΡΑΚΝ  

ΞΝΡΑΚΝ ΑΞΌ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝ ΚΔΣΟΗ ΔΘΘΙΖΠΗΑ 

ΠΤΡΓΟΙ ΘΔΡΜΗ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΞΟΓΥΛ ΘΔΟΚΖΠ ΞΝ ΔΘΒΑΙΔΗ ΠΡΖ ΘΑΙΑΠΠΑ 

ΟΔΚΑ ΔΜΥ ΑΞΌ ΝΗΘΗΑ ΒΝΡΕΝΙΚΑ ΚΑΟΗΑ 

ΠΗΓΗ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΞΝ ΓΗΔΟΣΔΡΑΗ ΚΔΠΑ ΑΞΌ ΡΝ ΣΥΟΗΝ ΡΔΛΔΓΗΑΠ  

ΚΧΜΗ  

ΞΝΡΑΚΝΠ 

ΜΙΣΔΓΝΧΝ  

ΞΝΡΑΚΝΠ ΠΘΑΙΑΠ ΚΗΠΡΔΓΛΥΛ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

ΞΔΓΖ 

ΡΟΝΞΗΑ 

ΘΝΙΝΠΡΑΠΗ 

ΚΗΟΗΑΛΓΟΗ 

ΑΛΝΗΣΡΝΠ 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΠΗ 

ΞΔΟΗΒΝΙΗΑ 

ΓΔΛΗ ΙΗΚΑΛΗ 

ΙΑΓΘΑΓΑ 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΛΟΠΗ  

ΔΛΡΝΠ ΝΗΘΗΠΚΝ (ΞΝΡΑΚΗ ΚΔ ΠΞΑΠΚΔΛΔΠ ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΗΠ) 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΛΔΙΟΤ 

ΡΠΝΛΗΑ (3 ΠΖΚΔΗΑ) 

 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΗΘΤΜΝΑ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΗΘΗΜΝΑ 

ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ ΑΓ.ΗΓΛΑΡΗΝ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΘΥΠΡΑΘΖ 

ΙΗΚΛΝΓΔΜΑΚΔΛΖ 

ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ 

ΘΑΚΞΗΛΓΘ 

ΔΦΡΑΙΝ 
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΣΡΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΑΦΙΧΝΑ  

ΡΠΗΠΚΔΓΔΙΗ-ΚΙΝΗ 

ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΔΥΠ ΚΛΖΚΝΟΗΑ ΑΚΚΝΠ 

 

ΡΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΤΦΗΛΟΜΔΣΧΠΟΤ 

ΘΔΠΖ ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ  

ΘΔΠΖ ΘΞΑΟΗΠΠΗ 

ΑΠΙΑΛΗ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΤΦΗ  

ΦΟΑΓΚΑ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΤΣΑΡΟΤ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΑΛΑΜΝ ΞΑΟΑΙΗΑ  

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΑΛΑΜΝ ΑΓ.ΡΟΗΑΓΑΠ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΑΛΑΜΝ ΚΑΟΔΙΔΛΑΠ  

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΑΚΞΔΙΗΑ 

ΘΔΠΖ ΑΓ.ΑΛΛΑ ΙΑΓΘΑΓΗ 

ΠΡΑΠΖ ΞΙΖΠΗΝΛ ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ 

ΛΡΑΖ ΙΑΓΘΑΓΗ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΔΣΡΑ  

ΞΝΡΑΚΝΠ ΞΙΖΠΗΝΛ ΓΖΞΔΓΝ  

ΞΝΡΑΚΝΠ ΦΗΙΗΑΛΝ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΞΙΑΘΝΟΑΠ (ΒΗΝΙΝΓΗΘΝΠ) 

ΦΟΔΑΡΗΑ - ΑΞΝΣΔΡΔΠΔΗΠ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΙΗΓΥΛΑΠ 

 

 
 

 
 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΛΧΜΑΡΙΟΤ 

ΣΔΗΚΑΟΝΠ ΑΞΌ ΚΝΟΗΑ - ΑΓ.ΗΠΗΓΥΟΝΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΙΗΑ ΓΗΞΙΑ ΑΞΌ  ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ¨ΝΑΠΖ¨ 

ΠΔΓΝΛΡΑ  

ΘΔΠΖ ESSO PAPAS 

ΙΑΓΘΑΓΗΑ ΞΙΥΚΑΟΗΝ  

ΑΓΗΑ ΒΑΟΒΑΟΑ  

ΡΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥΧΡΙΟΤ  

ΙΑΓΘΑΓΗ ΘΑΡΥ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΝ 

ΙΑΓΘΑΓΗ ΚΔΠΑ ΒΟΠΖ  

ΙΑΓΘΑΓΗ ΣΥΟΝΠ ΞΑΟΘΝ ΘΑΡΥ ΑΞΌ ΡΖΛ ΒΟΠΖ 

ΚΔΙΗΛΡΑ ΑΞΌ ΘΑΙΑΠΠΑ ΚΔΣΟΗ ΓΔΦΟΑ ΚΔΙΑΛΓΗΘΝ ΘΑΗ ΚΔΠΑ ΞΝΡΑΚΝ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΚΡΑΙΟΤ 

ΞΔΕΝΙΑ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΟΥΧΡΙΟΤ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΞΟΗΥΛΑ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΜΠΔΛΙΚΟΤ 

ΓΔΦΟΗ - ΞΑΙΗΝ ΚΙΝ ΡΝ ΠΡΙΗΑΛΝ ΚΔΙΗΓΥΛΗΓΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΛΑΓΙΑ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΞΙΑΓΗΑΠ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΡΙΓΧΝΑ  

ΑΓ.ΑΛΡΥΛΗΝΠ  

ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΝ ΞΟΝΡΝΙΖ  
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ΘΑΦΔΛΔΗΝ ΣΑΟΔΙΖ  

ΘΔΛΡΟΗΘΖ ΞΙΑΡΔΗΑ  

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΟΛΙΥΝΙΣΟΤ 

ΑΙΘΖ ΛΗΦΗΓΑΠ 

ΠΘΑΙΑ ΞΝΙΗΣΛΗΡΝ - ΓΙΑΟΝΠ  

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΘΑΠΗΚΥΛ ΠΡΑΡΔΙΙΖ-ΑΔΟΝΓΟΝΚΗΝ 

ΔΙΑΗΝΡΟΗΒΔΗΑ -ΗΑΚΑΡΗΘΑ ΙΝΡΟΑ  

ΘΝΙΑΓΘΑΓΗ 

ΝΜΠ 

ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ ΣΑΡΕΖΠΡΑΟΑΘΖ ΞΟΝΠ ΞΡΖΛΝΡΟΝΦΔΗΝ  

 

ΡΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΡΙΑ 

ΞΝΡΑΚΝΠ ΙΔΗΚΥΛΑΟΗ - ΓΔΦΟΗ ΒΑΡΔΟΥΛ 

ΞΝΡΑΚΝΠ (ΔΗΠΝΓΝΠ ΒΟΗΠΑΠ) ΔΥΠ ΓΔΦΟΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΚΝΙΝΠ 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΛΙΒΟΡΙΟΤ 

ΣΔΗΚΑΟΟΝΠ ΚΞΗ - ΡΠΔΠΚΔΠ  

ΓΔΦΟΗ ΙΗΠΒΝΟΗΝ 

ΓΔΦΟΗ ΞΔΡΟΑΓΔΟΖ 

ΙΝΡΕΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΙΛΙΚΧΝ 

ΑΓΗΑ ΦΥΡΔΗΛΖ  

ΦΑΟΚΑΘΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΑΤΡΟΤ  

ΙΑΓΘΑΓΝΠ  

ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΛΥ ΠΡΑΟΝ 

ΓΔΦΟΗ ΘΑΡΥ ΠΡΑΟΝ  

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

ΘΝΓΘΝΙΑΘΑΓΝ – ΚΔΣΟΗ ΠΡΔΓΑΠΡΟΑ  

ΑΙΘΔΠ – (ΒΗΝΡΔΣΛΗΑ ΚΑΟΚΑΟΥΛ ΓΗΑΛΛΖ)  

ΚΔΠΠΑ ΔΞΆΛΥ ΞΔΟΗΝΣΖ 

ΞΝΡΑΚΗ - ΓΔΦΟΗ ΑΚΑΙΗΑ 

ΚΔΠΠΑ ΘΑΡΥ ΞΔΟΗΝΣΖ 

ΚΙΝΞΝΡΑΚΝΠ 

ΘΟΔΚΑΠΡΖ 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΑΠΗ 

ΔΘΒΝΙΔΠ ΛΑΞΖΠ  
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Σ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ θαη κέζα φπσο  κεραλνθίλεηα 
ςεθαζηηθά, ςεθαζηήξεο, βπηίν  λεξνχ, βπηίν ςεθαζηηθνχ πγξνχ, κεραλνθίλεην κέζν 
κεηαθνξάο ηνπ βπηίνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο θαη ηθαλφ αξηζκφ παγίδσλ ζχιιεςεο αθκαίσλ 
θνπλνππηψλ. Ππγθεθξηκέλα :  

 
α. Πξνζσπηθό 
 
Ν αλάδνρνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη 

ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη λα 
απαζρνιεί: 

 
α1. Έλαλ (1) ηνπιάρηζην ππεχζπλν επηζηήκνλα, φπσο νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή άδεηα 
θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. ν 
νπνίνο ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
α2. Ρξεηο  (3) ηνπιάρηζηνλ δεηγκαηνιήπηεο - ςεθαζηέο κε γλψζεηο νξζήο εθαξκνγήο 
εληνκνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ. 
 
Β. Σερληθόο εμνπιηζκόο: 
 
β1. Έλα (1) ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα, ηξαθηέξ ή Φ.Η.Σ. κε παξειθφκελν ή θέξνλ βπηίν ςεθαζκνχ 
φγθνπ 500 ηνπιάρηζηνλ ιίηξσλ θαη ςεθαζηηθή αληιία κε δχν αθξνθχζηα (ηα θαηάιιεια 
αθξνθχζηα γηα λα δεκηνπξγνχλ ζηελ έμνδν ηνπο ζηαγνλίδηα κηθξφηεξα ησλ 100 κηθξψλ) θαη 
ζσιήλεο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ 2 ρεηξηζηέο αθξνθπζίσλ.  
 
β2. Γχν (2) ηνπιάρηζην ςεθαζηήξεο πιάηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ φγθνπ 10 ιίηξσλ νη 
νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κε πξνζβάζηκα ζεκεία απφ ην κεραλνθίλεην ςεθαζηηθφ.  
 
β3. Γχν  (2) εθεδξηθνί ςεθαζηήξεο , ψζηε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο – βιάβεο, λα κελ 
ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο εθαξκνγέο) . 
 
β4. Γεθαπέληε (15) ηνπιάρηζην παγίδεο ζχιιεςεο αθκαίσλ   θνπλνππηψλ.  
 
Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε άιισλ ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ ή Φ.Η.Σ, απφ απηά πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ εξγνιάβνπ. Γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (αλεπαλφξζσηε 
βιάβε θ.ιπ.), δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί άιια ςεθαζηηθά κέζα, κεηά απφ εηδηθή έγθξηζε ηεο 
ππεξεζίαο, Γηα ηα λέα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν εξγνιάβνο θαη δελ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά , είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή θαζψο θαη ζηνλ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ησλ 
αδεηψλ θπθινθνξίαο θαη ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο.   
 
 Σα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ θνπλνππηψλ αλαθέξνληαη ζην αξηζ. πξση. 2607/31425/17-3-2015 έγγξαθν 
«Δγθεθξηκέλα Πθεπάζκαηα γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε Θνπλνππηψλ», ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο 
Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο & 
Δλέξγεηαο φπσο ηζρχεη. 
Πεκεηψλεηαη φηη νπνηνδήπνηε  ζθεχαζκα εγθξηζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ παξαπάλσ  εγγξάθνπ 
γηα θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έγθξηζή ηνπ κε 
ηνπο φξνπο  θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζ’ απηή.  

 
 

 Ρν ςεθαζηηθφ πγξφ ζα απνηειείηαη απφ λεξφ θαη θαηάιιειν βηνινγηθφ ζθεχαζκα - βηνθηφλν.  
Ζ ρξήζε θάζε εγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη αθινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο 
ηνπ , φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζρεηηθή 
έγθξηζε απφ ην αξκφδην πνπξγείν.  Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πνπ 
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πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρνιαζηηθή πξνζνρή, πξνζηίζεηαη ζην δνρείν παξαζθεπήο, πξψηα ην 
λεξφ θαη κεηά ην ζθεχαζκα κε ζπλερή αλάδεπζε (150 πεξίπνπ ζηξνθέο / ιεπηφ). Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ. Ζ 
πνζφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ ζα παξαζθεπάδεηαη ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα κελ 
πεξηζζεχεη γηα ηελ επφκελε εκέξα θαη ρσξίο λα πξνθχπηεη αλάγθε απφξξηςήο ηνπ.. Ρν λεξφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη,  γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζα είλαη θαηάιιειν - 
δηαπγέο, άνζκν, ρακειήο νιηθήο ζθιεξφηεηαο. 

 
  ππνρξενχηαη λα ςεθάζεη ηηο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. 

 

  νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ςεθαζκψλ λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνλ ηνκέα πνπ ζα ςεθάζεη, 
γηα λα θαηεπζχλεη ζσζηά ηα ζπλεξγεία ηνπ ψζηε λα κελ γίλνληαη επηθαιχςεηο ςεθαζκψλ θαη 
λα κελ αθήλνληαη αςέθαζηεο πεξηνρέο.  

 

 Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ςεθαζκψλ ζα ιακβάλεη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα 
πξνζηαζίαο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ησλ νηθφζηησλ δψσλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο 
ππνρξέσζήο ηνπ, ν αλάδνρνο θάζε θνξά πξηλ ηελ δηελέξγεηα ςεθαζκνχ, λα θξνληίδεη γηα 
ηελ έγθαηξε θαη κε θαηάιιειν ηξφπν ελεκέξσζε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, νη νπνίεο 
ππνρξενχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ζρεηηθά κε ηηο επηθείκελεο 
εθαξκνγέο (εκεξνκελίεο, πεξηνρή θαη ηξφπνο δηελέξγεηαο ςεθαζκνχ) , πξνθεηκέλνπ λα 
ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο αλζξψπσλ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ. Ν 
αλάδνρνο, επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ή εμ αηηίαο ησλ 
ςεθαζηηθψλ εθαξκνγψλ, ζην πξνζσπηθφ , ζε ηξίηα πξφζσπα, ζηα κέζα ςεθαζκνχ, ζην 
πεξηβάιινλ (θαιιηέξγεηεο, δσηθφ θεθάιαην, πδαηηθνί πφξνη θ.ι.π). Ξξνο απνθπγή 
αηπρεκάησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε θάζε απαξαίηεηνπ πξνιεπηηθνχ κέηξνπ.   

 

  είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη, όια ηα απαξαίηεηα 
εθόδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ςεθαζκνχ, 
εθνδηάδνληάο ηνπο δειαδή κε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (θφξκα, θαπέιν, γάληηα, κάζθεο), 
ηνλ νπνίν φινη νη ςεθαζηέο ζα θέξνπλ απαξαηηήησο. Τεθαζηήο πνπ αξλείηαη λα θέξεη ηνλ 
εμνπιηζκφ ή ηνλ θαηαξγεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ ζα απνβάιιεηαη απφ ην 
ςεθαζηηθφ ζπλεξγείν. 

 

 Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πξνθχςνπλ εληνκνινγηθά, 
επηδεκηνινγηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα επηβάιινπλ ηελ αλαζεώξεζε θαη 
αλαπξνζαξκνγή ησλ δξάζεσλ,  ή απαίηεζε γηα ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ κε ςεθαζηηθά 
κέζα ή πξνζσπηθφ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί.  

 
 Θα έρεη ηελ πιήξε επζχλε, ηεο πξνκήζεηαο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ηεο 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο πεξηνρέο πνπ δηελεξγεί ςεθαζκνχο. 
Ζ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ζθεπαζκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, δειαδή ε πξνκήζεηα, 
κεηαθνξά, απνζήθεπζή ηνπο, φπσο θαη ε δηάζεζε  ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ ζα είλαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε θάζε εθαξκνγή θαηαπνιέκεζεο , ν ππεχζπλνο πνπ 
έρεη νξηζηεί κε ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα, ζα παξίζηαηαη θαη ζα παξαθνινπζεί φιε ηε 
δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ παξέκβαζεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη, κέρξη λα γίλεη θαηάιιεινο 
γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ν ρψξνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαπνιέκεζε.   

 

 πνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγθαίξσο αιιαγέο ζην θαηαξηηζκέλν πξόγξακκα, πνπ 
επηβάιινληαη απφ θαηξηθέο ή άιιεο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. Πε κεληαία βάζε ζα ππνβάιεη ζηελ 
ππεξεζία έθζεζε δξάζεσλ ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ θαηαπνιέκεζεο πνπ έρεη πξνβεί 
(ηεθκεξησκέλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ θνπλνππηψλ, ζε 
ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί γηα θάζε πεξίπησζε, κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 
κεηξήζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο). 
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 Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ςεθαζκώλ 
Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί επηζηακέλνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςεθαζκψλ ηδηαίηεξα ζηηο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο είραλ θαηαγξαθεί 
πξνεγνπκέλσο ζεκαληηθνί πιεζπζκνί πξνλπκθψλ, ζε δηάζηεκα απφ 24 έσο 72 ψξεο απφ 
ηελ δηελέξγεηα ηεο εθαξκνγήο. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηελ εθαξκνγή ζε ζεκεηαθέο εζηίεο φπνπ ηα  
απνηειέζκαηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ θνπλνππηψλ, κεηά απφ ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. 

 

 Πηζηνπνίεζε – απνηειέζκαηα 
Ρα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ – ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε θάζε πεξηθνξά ζε 
πξσηφθνιια πνπ ζα αλαθέξνληαη ν αξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ  αλά  ζεκείν, ην είδνο ησλ 
ζεκεηαθψλ εζηηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δξάζεηο. 
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εβδνκαδηαίν πξφγξακκα εξγαζηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιεη αλά εβδνκάδα ηα πξσηφθνιια πξαγκαηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη λα ηεθκεξηψλεη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαηαπνιέκεζεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί. 
Κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζπλνιηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηφζν 
ζε έληππε φζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ηηο θαηαγεγξακκέλεο κφληκεο θαη παξνδηθέο εζηίεο 
αλάπηπμεο θνπλνππηψλ, ζε πιήξε ζπζρέηηζε κε ηα γέλε πνπ αλαπηχζζνληαη ζ’απηέο, ηηο 
δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε επίπεδν θαηαπνιέκεζεο 
(πιεζπζκηαθή εμέιημε)  ζε κηα ιεπηνκεξή θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  
( ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πνξεία εμέιημεο 
ηνπ έξγνπ). 
Δπηπιένλ ζηελ Έθζεζε απηή ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη πξνηάζεηο κειινληηθήο 
βειηίσζεο ηνπ. Ξέξαλ ηεο έθζεζεο απηήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ 
ην Γήκν Ιέζβνπ, πεξηνδηθέο αλαθνξέο - ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ είλαη ζπκβαηφ κε ην 
έξγν - ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
O αλάδνρνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ επζχλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο νξηζζέληεο ρψξνπο 
(ελφηεηεο) επέκβαζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ 
Ιέζβνπ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο.  
Ν αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηεο θαη ηηο ζπλαξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, 
κπνξεί λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο πξφζζεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ην 
βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα φπσο ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ εζηηψλ 
αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή 
εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. 
Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο θαλφλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο κε ζηφρν ηελ 
βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ έξγνπ, ηελ επίηεπμε ηνπ άξηζηνπ απνηειέζκαηνο κείσζεο ηεο 
φριεζεο θαη  κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

                 
    Κπηηιήλε Ηαλνπάξηνο  2015  

 
                                                                 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 
               Ν                                                Ν 
                  ΠΛΡΑΜΑΠ                              Γ/ΛΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

     
 ΔΠΡΟ. ΠΑKΘΖΠ                                           ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΛΡΕΑΟΖΠ    
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 2015» 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                      
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ                                       
ΑΡ. ΜΔΛ.: 2/2015 
                                                    
 

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :  28.448,28 € 
        ΠΙΣΧΗ    :  33.000,00 €  

 
 
 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                   Κπηηιήλε Ηαλνπάξηνο   2015  

 
                                                                 ΘΔΥΟΖΘΖΘΔ 
 
               Ν                                                Ν 
                  ΠΛΡΑΜΑΠ                              Γ/ΛΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 

     
 
 
  ΔΠΡΟ. ΠΑKΘΖΠ                                           ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΚΑΛΡΕΑΟΖΠ     
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1.  Δληνπηζκφο, ραξηνγξάθεζε εζηηψλ θαη επηζηεκνληθή 
παξαθνινχζεζε 

3.448,28 

2. Θχθινi εθαξκνγήο αζηηθνχ - πεξηαζηηθνχ - θπζηθνχ  25.000,00 

 ΤΝΟΛΟ 28.448,28 

 Φ.Π.Α. 16 %  4.551,72 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 33.000,00 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          «ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΚΟΤΝΟΤΠΙΧΝ 2015» 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ                      
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                 
Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΡΑΙΝΟΤ                                       
ΑΡ. ΜΔΛ.: 2/2015 
 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 
Άξζξν 1ν. 

 
Ζ παξνχζα Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηψλ ζην Γήκν Ιέζβνπ. Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ  θαηαπνιέκεζε α) ησλ θνηλψλ θαη 
αλσθειψλ θνπλνππηψλ ζην πδξφβην ζηάδην (απγφ - πξνλχκθε - λχκθε) κε εθαξκνγέο αλά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, β) ζηελ θαηαπνιέκεζε αθκαίσλ θνπλνππηψλ, εθ φζνλ θξηζεί απαξαίηεην 
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ . 

 
Ζ θχξηα κέζνδνο  εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνλπκθνθηνλία, πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ θαη ζηνλ έιεγρν 
παξνπζίαο πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ ζηηο πάζεο θχζεο πδαηνζπιινγέο πνπ απνηεινχλ ηηο 
ζεκαληηθέο εζηίεο αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ  ζην θπζηθφ ζχζηεκα, ζην  πεξηαζηηθφ αιιά θαη 
εληφο ησλ νηθηζκψλ. Νη εζηίεο ζα πξέπεη αξρηθά λα εληνπηζηνχλ, νξηνζεηεζνχλ θαη ραξηνγξαθεζνχλ 
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θχθινη δεηγκαηνιεςηψλ θαη ειέγρνπ γηα ηελ αλεχξεζε 
πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ. Πε πεξίπησζε εληνπηζκνχ πξνλπκθψλ ζην θπζηθφ θαη πεξηαζηηθφ 
ζχζηεκα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ςεθαζηηθέο παξεκβάζεηο κε επνρνχκελν ςεθαζηηθφ ζχζηεκα ή κε 
επηλψηηνπο ςεθαζηήξεο, ελψ εληφο ησλ νηθηζκψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζθεπάζκαηα ζε 
ζηεξεή κνξθή. Καηά ηνλ ςεθαζκό ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ νκνηόκνξθε 
θαη ζε όιε ηελ έθηαζή ηνπο θάιπςε ησλ εζηηώλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηδηαίηεξε 
πξνζνρή θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια ςεθαζηηθά κεραλήκαηα πςειήο πηέζεσο, ψζηε 
ηα ζθεπάζκαηα λα θζάλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ηεο εζηίαο θαη λα κελ θαηαθξαηείηαη απφ 
ηπρφλ ππάξρνπζα βιάζηεζε. 

 
 

Άξζξν 2ν. 
 

Ζ δηελέξγεηα ηεο Γεκνπξαζίαο θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο:  
5. Ρνπ Ξ.Γ. 28/80 ¨Ξεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ν.Ρ.Α. 
6. Ρνπ Λ. 3463/06 ¨Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ.¨ θαη ηελ ηδηαίηεξα ηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Λ.3463/06 φπσο αλαδηαηππψζεθε 
κε ηελ παξ 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 3536/2007. 

7. Ρν αξηζκ. 2037/11.1.07 έγγξαθν ηνπ ΞΔΠΓΓΑ ¨Δθαξκνγή δηαηάμεσλ Λ. 3463/06. 
8. Ρνπ Λ.3852/2010. 
 
 

Άξζξν 3ν. 
 
Ζ αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη θαηφπηλ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο  
δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 28/80. 
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Άξζξν 4ν. 
πκβαηηθά ζηνηρεία 

 
Ππκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 
    1) Ζ δηαθήξπμε 
 2) ε ηερληθή πεξηγξαθή 
 3) ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
 4) ε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 
      Άξζξν 5ν. 

 
Ν πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 28.326,18 €.€, ρσξίο ηνλ  Φ.Ξ.Α. 
       
   

      Άξζξν 6ν 
Τπνβνιή πξνζθνξάο-Ιζρύο πξνζθνξάο 

 
Νη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζην εηδηθφ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, γηα ην ζχλνιν ησλ 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 28/80. Ζ πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα ελελήληα εκέξεο. 
 
      Άξζξν 7ν. 
 
Υο εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη δχν επί ηνηο εθαηφ (2%) επί ηνπ ελδεηθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο εξγαζίαο, θαηαηηζέκελε ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Ρ.Ξ.Θ.Γ., ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο, αληηθαζηζηάκελε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο χςνπο πέληε επί ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
παξνχζαο κειέηεο. 

 
 

Άξζξν 8ν 
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

 
1) Ν κεηνδφηεο πνπ ζην φλνκά ηνπ θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε 
δέθα (10) κέξεο απφ ηεο παξαιαβήο ηεο αλαθνηλψζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ’ 
απηφλ (άξζξν 15 παξ. 7 ηνπ Ξ.Γ. 28/80), λα έξζεη ζην Θεληξηθφ Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα, λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε.  
Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζε 
κε ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηεο Yπεξεζίαο κε Φ.Ξ.Α. Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ην Ξ.Γ. 28/80. 
2) Δάλ ν αλάδνρνο δελ έξζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εξγαζίαο κέζα ζηελ παξαπάλσ 
πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ή δελ θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δεκνπξαζία εθπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γήκνπ. 
3) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ έθδνζε 
βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. 
 
 
 

Άξζξν 9ν 
Δγθαηάζηαζε αλαδόρνπ θαη έλαξμε εθηέιεζεο εξγαζίαο 

 
Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, κε πξσηφθνιιν εγθαηάζηαζεο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 28 ηνπ 
Ξ.Γ. 28/80. 
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Άξζξν 10ν  

                                     Πξνζσπηθό Καη Σερληθόο Δμνπιηζκόο  
 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην αλάινγν πξνζσπηθφ θαη κέζα φπσο  κεραλνθίλεηα 
ςεθαζηηθά, ςεθαζηήξεο, βπηίν  λεξνχ, βπηίν ςεθαζηηθνχ πγξνχ, κεραλνθίλεην κέζν κεηαθνξάο 
ηνπ βπηίνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο θαη ηθαλφ αξηζκφ παγίδσλ ζχιιεςεο αθκαίσλ θνπλνππηψλ.  
 
 Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη λα 
εθαξκφζεη ππεξσξίεο, λπρηεξηλά ζπλεξγεία, θαη εξγαζία ζε εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλ ηνχην 
απαηηείηαη, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε. Ζ ππεξεζία δχλαηαη αλά πάζα 
ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, αλ θξίλεη φηη ε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 
 
 Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 28/80 ή ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ 
ηελ ππεξεζία είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ πην πάλσ 
Ξ.Γ. πεξί εθπηψζεσο αλαδφρσλ. 
 
Ππγθεθξηκέλα :  
 
Α. Πξνζσπηθό 
Ν αλάδνρνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη 
ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη 
λα απαζρνιεί: 
 
α1. Έλαλ (1) ηνπιάρηζην ππεχζπλν επηζηήκνλα, φπσο νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή άδεηα 
θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. ν 
νπνίνο ζα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
 
α2. Ρξεηο  (3) ηνπιάρηζηνλ δεηγκαηνιήπηεο - ςεθαζηέο κε γλψζεηο νξζήο εθαξκνγήο 
εληνκνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ. 
 
 
Β. Σερληθόο εμνπιηζκόο: 
β1. Έλα (1) ςεθαζηηθφ ζπγθξφηεκα, ηξαθηέξ ή Φ.Η.Σ. κε παξειθφκελν ή θέξνλ βπηίν ςεθαζκνχ 
φγθνπ 500 ηνπιάρηζηνλ ιίηξσλ θαη ςεθαζηηθή αληιία κε δχν αθξνθχζηα (ηα θαηάιιεια 
αθξνθχζηα γηα λα δεκηνπξγνχλ ζηελ έμνδν ηνπο ζηαγνλίδηα κηθξφηεξα ησλ 100 κηθξψλ) θαη 
ζσιήλεο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 50 κέηξσλ πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ 2 ρεηξηζηέο αθξνθπζίσλ.  
 
β2. Γχν (2) ηνπιάρηζην ςεθαζηήξεο πιάηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ φγθνπ 10 ιίηξσλ νη 
νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κε πξνζβάζηκα ζεκεία απφ ην κεραλνθίλεην ςεθαζηηθφ.  
β3. Γχν  (2) εθεδξηθνί ςεθαζηήξεο , ψζηε ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο – βιάβεο, λα κελ 
ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο εθαξκνγέο) . 
 
β4. Γεθαπέληε (15) ηνπιάρηζην παγίδεο ζχιιεςεο αθκαίσλ   θνπλνππηψλ.  
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 Άξζξν 11ν. 
 ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΧΝ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 

 Σα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ θνπλνππηψλ αλαθέξνληαη ζην αξηζ. πξση. 2607/31425/17-3-2015 έγγξαθν 
«Δγθεθξηκέλα Πθεπάζκαηα γηα ηελ Θαηαπνιέκεζε Θνπλνππηψλ», ηεο Γ/λζεο Ξξνζηαζίαο 
Φπηηθήο Ξαξαγσγήο ηνπ πνπξγείνπ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Ξεξηβάιινληνο & 
Δλέξγεηαο φπσο ηζρχεη. 
Πεκεηψλεηαη φηη νπνηνδήπνηε  ζθεχαζκα εγθξηζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ παξαπάλσ  εγγξάθνπ 
γηα θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ κε ηελ έγθξηζή ηνπ κε 
ηνπο φξνπο  θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζ’ απηή.  

 
 Ρν ςεθαζηηθφ πγξφ ζα απνηειείηαη απφ λεξφ θαη θαηάιιειν βηνινγηθφ ζθεχαζκα - βηνθηφλν.  

Ζ ρξήζε θάζε εγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη αθινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο 
ηνπ , φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζρεηηθή 
έγθξηζε απφ ην αξκφδην πνπξγείν.  Θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ, πνπ 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ζρνιαζηηθή πξνζνρή, πξνζηίζεηαη ζην δνρείν παξαζθεπήο, πξψηα ην 
λεξφ θαη κεηά ην ζθεχαζκα κε ζπλερή αλάδεπζε (150 πεξίπνπ ζηξνθέο / ιεπηφ). Ζ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πξέπεη λα γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ. Ζ 
πνζφηεηα ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ πνπ ζα παξαζθεπάδεηαη ζα είλαη ηφζε, ψζηε λα κελ 
πεξηζζεχεη γηα ηελ επφκελε εκέξα θαη ρσξίο λα πξνθχπηεη αλάγθε απφξξηςήο ηνπ.. Ρν λεξφ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη,  γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζα είλαη θαηάιιειν - 
δηαπγέο, άνζκν, ρακειήο νιηθήο ζθιεξφηεηαο. 

 
  πνρξενχηαη λα ςεθάζεη ηηο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 1/Γ.Ξ.νηθ. 22951/30-3-2015 εγθχθιην ηνπ Ρκήκαηνο  
Κεηαδνηηθψλ θαη Κε Κεηαδνηηθψλ Λνζεκάησλ ηεο Γεληθήο ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο γείαο θαη π. γείαο, φπσο ηζρχεη. 

 

  Νθείιεη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ςεθαζκψλ λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνλ ηνκέα πνπ ζα ςεθάζεη, 
γηα λα θαηεπζχλεη ζσζηά ηα ζπλεξγεία ηνπ ψζηε λα κελ γίλνληαη επηθαιχςεηο ςεθαζκψλ θαη 
λα κελ αθήλνληαη αςέθαζηεο πεξηνρέο. 

 

 Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ςεθαζκψλ ζα ιακβάλεη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα 
πξνζηαζίαο ησλ άιισλ αλζξψπσλ, ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ησλ νηθφζηησλ δψσλ θαη ηνπ 
πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα ζθεπάζκαηα. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο 
ππνρξέσζήο ηνπ, ν αλάδνρνο θάζε θνξά πξηλ ηελ δηελέξγεηα ςεθαζκνχ, λα θξνληίδεη γηα 
ηελ έγθαηξε θαη κε θαηάιιειν ηξφπν ελεκέξσζε ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ, νη νπνίεο 
ππνρξενχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ζρεηηθά κε ηηο επηθείκελεο 
εθαξκνγέο (εκεξνκελίεο, πεξηνρή θαη ηξφπνο δηελέξγεηαο ςεθαζκνχ) , πξνθεηκέλνπ λα 
ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο αλζξψπσλ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ. Ν 
αλάδνρνο, επζχλεηαη γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ή εμ αηηίαο ησλ 
ςεθαζηηθψλ εθαξκνγψλ, ζην πξνζσπηθφ , ζε ηξίηα πξφζσπα, ζηα κέζα ςεθαζκνχ, ζην 
πεξηβάιινλ (θαιιηέξγεηεο, δσηθφ θεθάιαην, πδαηηθνί πφξνη θ.ι.π). Ξξνο απνθπγή 
αηπρεκάησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε θάζε απαξαίηεηνπ πξνιεπηηθνχ κέηξνπ.   

 

 Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέζεη ζην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη, όια ηα απαξαίηεηα 
εθόδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ςεθαζκνχ, 
εθνδηάδνληάο ηνπο δειαδή κε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ (θφξκα, θαπέιν, γάληηα, κάζθεο), 
ηνλ νπνίν φινη νη ςεθαζηέο ζα θέξνπλ απαξαηηήησο. Τεθαζηήο πνπ αξλείηαη λα θέξεη ηνλ 
εμνπιηζκφ ή ηνλ θαηαξγεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ ζα απνβάιιεηαη απφ ην 
ςεθαζηηθφ ζπλεξγείν. 

 

 Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, πξνθχςνπλ εληνκνινγηθά, 
επηδεκηνινγηθά ή άιια ζηνηρεία ηα νπνία ζα επηβάιινπλ ηελ αλαζεώξεζε θαη 
αλαπξνζαξκνγή ησλ δξάζεσλ,  ή απαίηεζε γηα ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ κε ςεθαζηηθά 
κέζα ή πξνζσπηθφ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί.  
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 Θα έρεη ηελ πιήξε επζχλε, ηεο πξνκήζεηαο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηάζεζεο ηνπ 
ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ηεο 
ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ ζηηο πεξηνρέο πνπ δηελεξγεί ςεθαζκνχο. 

 
Ζ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ζθεπαζκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, δειαδή ε πξνκήζεηα, 
κεηαθνξά, απνζήθεπζή ηνπο, φπσο θαη ε δηάζεζε  ησλ θελψλ ζπζθεπαζηψλ ζα είλαη 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. Πε θάζε εθαξκνγή θαηαπνιέκεζεο , ν ππεχζπλνο πνπ 
έρεη νξηζηεί κε ηελ ρνξεγεζείζα άδεηα, ζα παξίζηαηαη θαη ζα παξαθνινπζεί φιε ηε 
δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ πιηθνχ παξέκβαζεο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιινληαη, κέρξη λα γίλεη θαηάιιεινο 
γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ν ρψξνο, ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαπνιέκεζε.   

 

 πνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγθαίξσο αιιαγέο ζην θαηαξηηζκέλν πξόγξακκα, πνπ 
επηβάιινληαη απφ θαηξηθέο ή άιιεο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. Πε κεληαία βάζε ζα ππνβάιεη ζηελ 
Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο,  έθζεζε δξάζεσλ ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα πνπ ζα πεξηιακβάλεη 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ θαηαπνιέκεζεο 
πνπ έρεη πξνβεί (ηεθκεξησκέλα κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ πιεζπζκψλ ησλ 
θνπλνππηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο κεζφδνπο πνπ έρνπλ πξνθξηζεί γηα θάζε πεξίπησζε, κε ηελ 
ζπγθέληξσζε ησλ κεηξήζεσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζή ηνπο). 

 
 

 Έιεγρνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ςεθαζκώλ 
 

Ν αλάδνρνο ζα πξαγκαηνπνηεί επηζηακέλνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςεθαζκψλ ηδηαίηεξα ζηηο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο είραλ θαηαγξαθεί 
πξνεγνπκέλσο ζεκαληηθνί πιεζπζκνί πξνλπκθψλ, ζε δηάζηεκα απφ 24 έσο 72 ψξεο απφ 
ηελ δηελέξγεηα ηεο εθαξκνγήο. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επαλαιάβεη ηελ εθαξκνγή ζε ζεκεηαθέο εζηίεο φπνπ ηα  
απνηειέζκαηα ησλ πιεζπζκψλ ησλ θνπλνππηψλ, κεηά απφ ηνπο δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο, δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. 

 
 

 Πηζηνπνίεζε – απνηειέζκαηα 
 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ – ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε θάζε πεξηθνξά ζε 
πξσηφθνιια πνπ ζα αλαθέξνληαη ν αξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ  αλά  ζεκείν, ην είδνο ησλ 
ζεκεηαθψλ εζηηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ θαη νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δξάζεηο. 
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
εβδνκαδηαίν πξφγξακκα εξγαζηψλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιεη αλά εβδνκάδα ηα πξσηφθνιια πξαγκαηνπνηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη λα ηεθκεξηψλεη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θαηαπνιέκεζεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί. 
 
Κε ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζπλνιηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηφζν 
ζε έληππε φζν θαη ζε ςεθηαθή κνξθή, ηηο θαηαγεγξακκέλεο κφληκεο θαη παξνδηθέο εζηίεο 
αλάπηπμεο θνπλνππηψλ, ζε πιήξε ζπζρέηηζε κε ηα γέλε πνπ αλαπηχζζνληαη ζ’απηέο, ηηο 
δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε επίπεδν θαηαπνιέκεζεο 
(πιεζπζκηαθή εμέιημε)  ζε κηα ιεπηνκεξή θαη ηεθκεξησκέλε έθζεζε απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  
( ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ πνξεία εμέιημεο 
ηνπ έξγνπ). 
 
Δπηπιένλ ζηελ Έθζεζε απηή ζα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη πξνηάζεηο κειινληηθήο 
βειηίσζεο ηνπ. Ξέξαλ ηεο έθζεζεο απηήο ν αλάδνρνο ζπληάζζεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ 
ην Γήκν Ιέζβνπ, πεξηνδηθέο αλαθνξέο - ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ είλαη ζπκβαηφ κε ην 
έξγν - ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.  
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 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
 

O αλάδνρνο, ηαπηφρξνλα κε ηελ επζχλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο νξηζζέληεο ρψξνπο 
(ελφηεηεο) επέκβαζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ 
Ιέζβνπ ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο.  
Ν αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηεο θαη ηηο ζπλαξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, 
κπνξεί λα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο πξφζζεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ην 
βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα φπσο ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ εζηηψλ 
αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή 
εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. 
Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία, ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο θαλφλεο επηζηήκεο θαη ηερληθήο κε ζηφρν ηελ 
βέιηηζηε εθαξκνγή ηνπ έξγνπ, ηελ επίηεπμε ηνπ άξηζηνπ απνηειέζκαηνο κείσζεο ηεο 
φριεζεο θαη  κε ηελ κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

 
Άξζξν 12Ο 

  
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απαηηνχκελα παληφο 

είδνπο κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη κεηαθνξηθά κέζα.  
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή εξγαηηθά ρέξηα θαη κεραληθά κέζα θαη λα εθαξκφζεη 
ππεξσξίεο, λπρηεξηλά ζπλεξγεία, θαη εξγαζία ζε εμαηξέζηκεο εκέξεο, αλ ηνχην απαηηείηαη, ρσξίο λα 
δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε. Ζ ππεξεζία δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απαηηήζεη απφ 
ηνλ αλάδνρν λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεξγείσλ, αλ θξίλεη φηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δελ 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 28/80 ή ηηο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 
ππεξεζία είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ πην πάλσ Ξ.Γ. πεξί 
εθπηψζεσο αλαδφρσλ. 

 
       Άξζξν 13ν   

 
 Ρν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο αλαδφρνπ, πεξηιακβάλεη: 
Κηζζνχο θαη παληφο είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη 
ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
Γαπάλεο  ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ. 
Έμνδα δεκνζίεπζεο, ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχλαςεο ζχκβαζεο, εγθαηάζηαζεο θαη 
παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ. 
Έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη πάζεο θχζεσο 
απνδεκηψζεηο πξνο ηξίηνπο. 
Ξαληφο είδνπο θφξνπο, ηέιε, έμνδα εγγχεζεο θαη ινηπέο πάζεο θχζεσο εγγπήζεηο. 
Θάζε άιιε δαπάλε κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε αιιά αλαγθαία γηα ηελ νξζή θαη ζχκθσλε κε ηα 
ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε εξγαζηψλ. 

 
Άξζξν 14ν  

 
Ν ηπρφλ απαηηνχκελνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κεραληθφο εμνπιηζκφο, αλ δελ δηαηίζεηαη 

απφ ηνλ αλάδνρν, ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο απηνχ, ρσξίο θακία ππνρξέσζε ηεο 
ππεξεζίαο. 
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Άξζξν 15ν 

 
Ν αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. Ζ 

δαπάλε εξγνδνηηθήο εηζθνξάο βαξχλεη απηφλ. Πε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ν εξγνδφηεο κε 
απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο 
πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα θαη ηα κεηαθνξηθά ηνπ κέζα ζε μέλε 
ηδηνθηεζία θαη ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ, Γήκσλ θαη πάζεο θχζεσο έξγα. 

 
 

Άξζξν 16ν  
 
Ζ έλλνηα ηεο επίδνζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηελ 

ζχληαμε ηεο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο εξγαζίαο, ήηνη ηελ ζέζε ηεο, ησλ εκεξψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα θάζε κέζν κεηαθνξάο, ηελ δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ 
επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο 
εηδηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ, ηα νπνία θαζ΄ 
νηνλδήπνηε ηξφπν δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ θαη φηη νη εξγαζίεο ζα 
εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε πνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.    

 
Άξζξν 17ν  

 
Ν αλάδνρνο ιακβάλεη κέηξα γηα πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ηξίην, 

θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. 
Ν αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο ππνρξενχηαη ζηε ζήκαλζε ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ, φπνπ απηφ 
απαηηείηαη, κε αληαλαθιαζηηθέο πηλαθίδεο, δεισηηθψλ ηνπ θηλδχλνπ. 

 
 

Άξζξν 18ν  
 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη  κεηά ην πέξαο ησλ ςεθαζηηθψλ  πεξηφδσλ, βάζεη παξαζηαηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ινγαξηαζκνχ πηζηνπνηεκέλσλ  εξγαζηψλ, ζεσξεκέλνπ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  ηνπ 
Γήκνπ Ιέζβνπ θαη βεβαίσζε ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβαιινληηθήο γηεηλήο θαη γεηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο 
Γ/λζεο Γεκφζηαο γείαο. Ρν αληίζηνηρν ηηκνιφγην ζα εθδίδεηαη επ’ νλφκαηη ηεο Ξεξ. Β. Αηγαίνπ. 
Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. 
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