
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πρέβεζα,  03.02.2020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
KAI ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ.: ττ  15698/505 
Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ .Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 

1. Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει Συνοπτικό Μειοδοτι-
κό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, 
από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανά-
θεση του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
για τα έτη 2020 - 2021», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 
€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα/ομάδες. 
(CPV 90922000-6 - Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων). 
Κωδικός NUTS: EL541. 

2. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 
αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ). 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής στο διαδίκτυο: http://www.preveza.gr 
στη διαδρομή Ενημέρωση → Προκηρύξεις. 
Οι ενδιαφερόμενοι, δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις ή 
σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισμό, από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέ-
βεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση a.mavria@php.gov.gr. 
γ) Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίνονται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πρέ-
βεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση 
g.mpountouri@php.gov.gr. 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

4. Ο Τύπος της Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοί-
κησης/Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

5. Ο συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροπο-
ποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

6. Η προσφορά, μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη από 
διαβιβαστικό, ή υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού,  της Περιφερειακής  Ενό-
τητας Πρέβεζας/Τμήμα Προμηθειών, Σπηλιάδου 8, 48100 Πρέβεζα, 2ος όροφος, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00 και μέχρι τις 09:00 κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής προ-
σφοράς, δηλαδή την 17.02.2020, ημέρα Δευτέρα, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία 
της παραπάνω Διεύθυνσης. 

7. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

8. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17.02.2020, 
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ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.. 

9. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης ορίζεται η 17.02.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

10. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι ε-
γκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 
4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων Αντικείμενο του έργου: Καταπολέμηση κουνουπιών Περιφερειακής Ενό-
τητας Πρέβεζας για τα έτη 2020 – 2021 (CPV: 90922000-6 - Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλα-
βών εντόμων).  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευ-
θύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

11. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων (Π.Δ.Ε.). Η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπεί-
ρου 2017-2019», υποέργο: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ΠΕ Πρέβε-
ζας για τα έτη 2020 - 2021, προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

12. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
ποσού 810,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέ-
ρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 

13. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.3 της Διακήρυξης. 

14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

15. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). 

16. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρ-
τησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και ολοκληρώνεται την 31-03-2022 και θα περιλαμβάνει 24 αλλεπάλ-
ληλους ψεκαστικούς κύκλους (για τα δύο έτη)/περιοχή εφαρμογής/δεκαπενθήμερο (12/έτος) 
και εν συνεχεία τη διενέργεια 6 ψεκαστικών κύκλων (για τα δύο έτη)/περιοχή εφαρμογής 
(3/έτος), σε χρόνο και με πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την αρμόδια Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πρέβεζας σε συνεργασία με την Επιτροπή παρακολούθησης – 
παραλαβής του έργου, αναλόγως των κλιματολογικών και λοιπών συνθηκών που θα επικρα-
τούν, με στόχο την μείωση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών που θα διαχειμάσουν 
στην περιοχή. 

17. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης. 
18. Η «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του, 

πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας για τα έτη 2020 – 2021.» 
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αποφασίστηκε με την αριθμ. 3/205/28.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΒΓ7Λ9-Α28) απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Με την  αριθμ. 149154/4941/01.10.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης 50.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου Κ.Α. 
2017ΕΠ53000002 «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπεί-
ρου 2017-2019» (Υποέργο: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε. Πρέ-
βεζας για τα έτη 2020 - 2021). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οι-
κονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

19. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα www.preveza.gr, σύμ-
φωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr. 

 
 
                                                                              Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
                                                                                               ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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