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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας: 48 100
Πληροφορίες: Ειρ.Μπεκιάρη - Αν. Ναστούλη
Τηλέφωνα : 26823 62110 - 26823 60291

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α.∆.Α:
Πρέβεζα,

09 - 02 - 2015

Αρ. Πρωτ. : 16773 / 472
Αρ. ∆ιακήρυξης: 1 / 2015

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου:
«Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
για το έτος 2015».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης του έργου: «Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2015».
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος – Πρέβεζα), στις 25-02-2015, ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, εντός της οριζόµενης στην παρούσα προκήρυξη προθεσµίας.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, την καθοριζόµενη ηµεροµηνία και
ώρα, από επιτροπή που ορίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη υποδείγµατα, αυτά θα
χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συµµετέχοντες.
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητήσουν από την υπηρεσία µας συµπληρωµατικές πληροφορίες ή σχετικά έγγραφα.
Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιουδήποτε ποσού.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

«Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

32.520,33 € (χωρίς ΦΠΑ)
40.000,00 € (µε ΦΠΑ)
ΣΑΕΠ 530
Η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-02-2015
ΗΜΕΡΑ
: Τετάρτη
ΩΡΑ
: 10:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφεία ∆/νσης ∆ιοικ/κού – Οικ/κού Π. Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8,
ος
2 όροφος - Πρέβεζα)

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά
στο αντικείµενο του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 5,
παρ. Α΄ της παρούσας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από την ηµεροµηνία υπογραφής της, µέχρι 28-02-2016

ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Το 20% της συµβατικής δαπάνης µετά την ολοκλήρωση τριών ψεκαστικών κύκλων.
2. Το 60% της συµβατικής δαπάνης µετά την ολοκλήρωση εννέα ψεκαστικών κύκλων και
3. Το υπόλοιπο 20% µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του
συµβατικού αντικειµένου.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωµή της αξίας του έργου υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 23 της παρούσας).

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ν. 2198/1994
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο
24 του Ν. 2194/1994 φόρος εισοδήµατος, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας
• Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 - Τ. Κ. 48 100 - Πρέβεζα
• Αρµόδια : Ειρήνη Μπεκιάρη
• Τηλέφωνο : 26823 62110
•
•
•
•

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας
Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8 - Τ.Κ. 48 100 - Πρέβεζα
Αρµόδια : Αναστασία Ναστούλη
Τηλέφωνο : 26823 60291
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο, συνοπτικά, περιλαµβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρµογές:
α. Εντοπισµός και λεπτοµερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης.
β. Εφαρµογή του έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων κουνουπιών.
γ. Προµήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου εγκεκριµένων για ανάλογη χρήση σκευασµάτων, από τον ανάδοχο.
δ. Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών και των ακµαίων
κουνουπιών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ
19/Α/1995).
2. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις».
3. Ο Ν. 3310/09-02-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 30 Α) όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279 Α).
4. Ο Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
5. Ο Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
…. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
6. Το άρθρο 1 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων».
7. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
204/Α/1974).

(ΦΕΚ

8. Το Π.∆. 118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
9. Το Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρους» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010).
10. Το Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
11. Η αρ. 35130/739/11-8-2010 (ΦΕΚ 129 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων, που αφορά προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
12. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων
και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
238του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/2012),
καθώς και την εγκύκλιο 1 (Αρ. πρωτ. Π1/678/26-3-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
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στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.).
14. Tις µε αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π. οικ. 117443/11.12.2012 και Υ1γ/Γ.Π.οικ.33743/10.4.2013 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας µε θέµα «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών» και «Συµπληρωµατική εγκύκλιος - Υπενθύµιση εγκυκλίου για πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών», αντίστοιχα.
15. Το µε αρ. πρωτ. 3277/36344/22.3.2013 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα «Εγκεκριµένα σκευάσµατα για την καταπολέµηση των κουνουπιών».
16. Το µε αρ.πρωτ.19059/4-12-2014 έγγραφο του ΚΕΛΠΝΟ µε θέµα «Ολοκληρωµένα προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών για την περίοδο µετάδοσης 2015».
17. Την αρ. πρωτ. 6061/205/8-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ
374/Β/2011).
18. Την αριθµ.12/58/13-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου «Έγκριση
προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου, οικονοµικού έτους 2015».
19. Την αριθµ. 8413/306/21-01-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, «Έγκριση διάθεσης
πίστωσης».
20. Η αριθµ. 4/149/06-02-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου,
περί έγκρισης της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα
Πρέβεζας».

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε σαράντα
χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
2. Η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014
ΕΠ53000007 «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 20142016», υποέργο: Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της ΠΕ Πρέβεζας για το έτος 2015.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

25-02-2015

Τετάρτη

10:00 π.µ.

∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
Π. Ε. Πρέβεζας
(Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8,
ος

2

όροφος - Πρέβεζα)
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ΑΡΘΡΟ 5
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω:
1. Έλληνες πολίτες
2. Αλλοδαποί
3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
4. Συνεταιρισµοί
5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης και διαθέτουν ανάλογη εµπειρία εκτέλεσης επίγειων ψεκασµών εντοµοκτονίας σε αστικές και περιαστικές περιοχές, η οποία θα αποδεικνύεται
από σχετικά έγγραφα που υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο φάκελο της προσφοράς (συµβάσεις, πρωτόκολλα καλής εκτέλεσης κ.λ.π.).

Β. ∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:
•

Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.∆.∆. γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.

•

Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει
απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.

•

Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµµετοχή
τους σε διαγωνισµούς, στοιχεία.

•

Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε τρόπο.

•

Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δικαιώµατος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

•

Επίσης αποκλείονται, κατά την αξιολόγηση, προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να µην
µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, καθώς
και οι εναλλακτικές προσφορές, σε σχέση µε τις ζητούµενες υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά
τους, τα εξής :
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της
παρούσας.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει:
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β.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.
β.2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
•

δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερό-

µενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
•

δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2

του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις.
•

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περί-

πτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
•

είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (θα αναγράφεται η έδρα του επιµελητηρί-

ου, καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην
περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
•

δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του

άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 κατάσταση.
β.3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.
β.4. Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
β.5. Να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το άρθ. 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ
290 Α), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6
του Π.∆. 118/2007.
α. Οι Έλληνες πολίτες
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.
δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από
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τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για
το απασχολούµενο προσωπικό, όπως και των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδο-

ποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π∆ 118/2007 αντίστοιχα.
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(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆
118/2007, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά
στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας
της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισµοί
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆
118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις
του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 Π∆118/2007 από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου
προς υποβολή του δικαιολογητικού.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/2007 από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε
από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
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Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέχρι την ηµεροµηνία που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη, στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
2. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της
Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015».
β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης: 1 / 2015

Αρ. Πρωτ. : 16773/472/09-02-2015

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού: 25-02-2015
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:
α. Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό
τους, στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.

β. Αποστέλλοντάς τον στην υπηρεσία (∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας), µε
οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά, Courier κ.λ.π.), στη διεύθυνση: Σπηλιάδου 8 - Τ.Κ.
48100 – Πρέβεζα) και θα παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται, στην υπηρεσία, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Π.Ε. Πρέβεζας ουδεµία ευθύνη φέρει για το
χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα αποσταλούν.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές
δεν τηρούν τα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή σχετικά έγγραφα για τον διαγωνισµό, από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Πρέβεζας.
Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιουδήποτε
ποσού. Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές δίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 10 του Π.∆. 118/2007.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα
φέρει τις ενδείξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 της παρούσας.
Εξωτερικά του κυρίως φακέλου προσφοράς υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής προς την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υπογεγραµµένη από το
νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
α. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία (εγγύηση συµµετοχής και υπεύθυνη δήλωση, όπως περιγράφεται στα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης).
β. Τα τεχνικά στοιχεία - τεχνικές προσφορές τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
γ. Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
4. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.
2 περ. α του Π∆ 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της
παρούσας διακήρυξης.
5. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται
ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέρες,
προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί πριν
τη λήξη της από την υπηρεσία και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από το διαγωνιζόµενο, κατά
ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές
δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς του ως
και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)
1. Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η συµβατική αµοιβή για την υλοποίηση, από τον
υποψήφιο ανάδοχο, του συνόλου του έργου (εργασίες, εξοπλισµός, προµήθεια υλικών και
σκευασµάτων κ.λ.π.).
2. Οι σχετικές δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράµµατος, όπως η πληρωµή ηµεροµισθίων για τον ψεκασµό από το έδαφος των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών,
η αγορά ψεκαστήρων και των ανταλλακτικών τους, η αγορά ειδικών εγκεκριµένων εντοµοκτόνων, η αγορά ειδικών προστατευτικών στολών συνεργείου ψεκασµών (µάσκες, γάντια, φόρµες, υποδήµατα, γαλότσες), όπου αυτό επιβάλλεται, ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους
της περιοχής, η µεταφορά του ψεκαστικού και λοιπού υλικού στους τόπους των ψεκασµών,
καθώς και η µεταφορά των εργατών - ψεκαστών στις κατά τόπους εστίες, επιπλέον δε τα έξοδα δηµοσιεύσεων και εντύπων ενηµέρωσης του κοινού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που είναι πιθανόν να απαιτηθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο και συµπεριλαµβάνονται στην προσφερόµενη τιµή.
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3. Η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής στο χρόνο ισχύος της σύµβασης, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
5. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Ειδικότερα οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
•

Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.

•

Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται.

•

Συνολική τιµή µε κρατήσεις και Φ.Π.Α.

6. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
7.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση.
ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στην παρούσα διακήρυξη.
Το όργανο αυτό είναι η επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτείται µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007.
Προσφορές που υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για την επιστροφή τους,
ως εκπρόθεσµες.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των συµµετασχόντων ή
νοµίµων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν, µε την παρακάτω διαδικασία.
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της Προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής
Προσφοράς και µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά
φύλλο.
Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται
και σφραγίζονται, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία που θα ορισθεί
και κοινοποιηθεί µε σχετική πρόσκληση.
β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο, προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα
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της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καταχωρούνται σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
γ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζεται µε σχετική πρόσκληση.
Εφόσον από τη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών και του ελέγχου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών δε συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού κατά τα ανωτέρω, η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να προβεί στην ίδια συνεδρίαση ή
σε ηµεροµηνία που ορίζει η ίδια, στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία και συντάσσοντας για το σκοπό αυτό πρακτικό γνωµοδότησης
που υποβάλλει προς το αρµόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης ανάδειξης του αναδόχου, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες.
4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς
επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή του σχετικού
αιτήµατος.
5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
Όταν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προµήθεια δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο και ούτω καθεξής.
Εφόσον κανείς από τους παραπάνω δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγραφα και δικαιολογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας ή ο υπόχρεος προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα η δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, η
εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
6. Η Επιτροπή αξιολόγησης, µετά την προσκόµιση των εγγράφων και δικαιολογητικών,
προβαίνει στην εξέτασή τους και στην τελική εισήγηση κατακύρωσης, µε την σύνταξη σχετικού
πρακτικού.
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ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει στον προσφέροντα την συνολικά χαµηλότερη τιµή (τιµή µε

κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.).
2.

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση.
3.

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και

η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαµβάνει τα εξής:
α. Το προς εκτέλεση έργο
β. Τη συµβατική αµοιβή
γ. Την απόφαση κατακύρωσης, καθώς και το σχέδιο της σύµβασης.
δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
Με την ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το
έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/200.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους
αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
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α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
ζ.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
ζ.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
ζ.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
ζ.4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
4. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
β.1. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και το προς εκτέλεση έργο.
β.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη,
ήτοι εκατόν είκοσι ηµέρες).
γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
γ.1. η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό
µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
γ.2. ο αριθµός της διακήρυξης
γ.3. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
γ.4. η ηµεροµηνία έκδοσής της
γ.5. τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του
διαγωνιζόµενου, από την υπηρεσία.
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Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή η
υπηρεσία, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός
πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων
που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
γ.1. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την προς εκτέλεση υπηρεσία.
γ.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
ΑΡΘΡΟ 18
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο χρόνος υλοποίησης του προγράµµατος αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και ολοκληρώνεται την 28-02-2016. Ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου µπορεί να παραταθεί το ανώτερο µέχρι ένα µήνα, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του ΚΠ∆ 118/2007).
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του
αναδόχου έκπτωτου.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη.
β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον ανάδοχο, µέρους ή του συνόλου
του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής απόφασης.
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ΑΡΘΡΟ 21
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, που ορίζεται µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τη σύνταξη πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υπογράφεται
σύµβαση από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Π.∆.
118/2007.
3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4. Η σύµβαση δύναται να τροποποιείται, ή να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της µέχρι ένα
µήνα όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
ΑΡΘΡΟ 23
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την πληρωµή της συµβατικής αµοιβής θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η πληρωµή του αναδόχου δύναται να πραγµατοποιείται τµηµατικά ή εφ’ άπαξ µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών,
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.
Οι τµηµατικές πληρωµές δεν µπορεί να είναι περισσότερες των τριών και ειδικότερα:
1η πληρωµή: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ψεκαστικών κύκλων (ποσοστό 20% της συνολικής συµβατικής αµοιβής).
2η πληρωµή: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση εννέα ψεκαστικών κύκλων
(ποσοστό 60% της συνολικής συµβατικής αµοιβής).
3η πληρωµή: Μετά την ολοκλήρωση του συνολικού συµβατικού αντικειµένου και την οριστική
παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή (ποσοστό 20% της συµβατικής αµοιβής).
Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος 8% (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από
τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 24
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ακολουθούν και συνοδεύουν την διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 25
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας:
1. Το πλήρες κείµενο της αρ. 1/2015 διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτής, της θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr).
2. Περίληψή της θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Πρέβεζας για ενηµέρωση των µελών του.
3. Περίληψή της θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π. Ε. Πρέβεζας.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
(ανήκει στην αρ. 1 / 2015 διακήρυξη)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιοχή εφαρµογής είναι τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Πρέβεζας (Νοµός Πρέβεζας).
Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονοµίας περιοχών µε
αυξηµένους πληθυσµούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εκδήλωσης ασθενειών, που είναι φορείς τους και ως εκ τούτου, ωφελούµενοι θα είναι το σύνολο του πληθυσµού του Νοµού Πρέβεζας.
Λόγω και της εµφάνισης τα προηγούµενα έτη (2012 – 2013 - 2014) του ιού του ∆υτικού Νείλου
και στη χώρα µας, η καταπολέµηση των κουνουπιών φέτος θα πρέπει να διεξαχθεί ακολουθώντας
κατά γράµµα τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, και τις κατευθύνσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Πέραν της µείωσης της όχλησης των κατοίκων και την ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας
ζωής – διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής (µόνιµων και επισκεπτών), αναµένονται θετικές συνέπειες και στην διασφάλιση της ∆ηµόσιας υγείας, διότι ασθένειες όπως ελονοσία, εγκεφαλίτιδες
και ιώσεις (π.χ. ∆υτικού Νείλου), µεταδιδόµενες από τα κουνούπια, είναι πιθανό να εµφανιστούν
και να εξαπλωθούν µε ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο και τον πληθυσµό. Τέλος ιδιαίτερα
θετικά αναµένεται να είναι τα αποτελέσµατα του έργου στον τουρισµό του Νοµού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το έργο συνοπτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρµογές:
1) Εντοπισµός και λεπτοµερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης των
κουνουπιών (µόνιµες ή παροδικές εστίες), (αξιοποίηση της γεωγραφικής χαρτογράφησης του έτους 2014 και προσθήκη τυχόν νέων εστιών), ώστε να είναι δυνατές οι επεµβάσεις που θα ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσµών αργότερα.
Επιπλέον, εντοµολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του έργου, τουλάχιστο σε
επίπεδο γενών (δηλ. Culex, Anopheles ή Aedes) που θα είναι σε άµεση συσχέτιση µε την γεωγραφική χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης, την επιλεχθείσα µεθοδολογία και την πληθυσµιακή παρακολούθηση.
2) Εφαρµογή του έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων
κουνουπιών, τη συγκέντρωση αποτελεσµάτων σε βάση δεδοµένων και την παρακολούθηση της
εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών , των κουνουπιών και την αξιολόγηση α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα β) της αποτελεσµατικότητας του έργου.
Οι µέθοδοι των δειγµατοληψιών που θα ακολουθηθούν , πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες για τα
είδη κουνουπιών που θέλουµε να ελέγχουµε καθώς και το είδος των εστιών ανάπτυξής τους.( Οι
ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διηµερεύουν ή διαχειµάζουν, οι προτιµήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των µεθόδων παρακολούθησης των πληθυσµών τους και θα καθορίσει τα µέτρα ελέγχου που θα ληφθούν.)
3)Προµήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριµένων, για ανάλογη χρήση , από τα
αρµόδια Υπουργεία , σκευασµάτων από τον ανάδοχο. Επίσης, o εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα - την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis - ή άλλα
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σκευάσµατα (για εκτός του
φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόµενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµοστούν πλήρως τα προβλεπόµενα από τις (14,15) σχετικές, καθώς και κάθε νεότερη σχετική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, του
Υπουργείου Υγείας ή του ΚΕΕΛΠΝΟ..
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4) Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών και των ακµαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρµογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης, όπως ρέµατα, εκβολές αγωγών όµβριων, γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φυσικά συστήµατα κατακράτησης υδάτων,
κ.α. Η εφαρµογή των ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών στις παρακάτω αναφερόµενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας θα γίνει από το έδαφος, µε ψεκαστικά συνεργεία µε ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήµατα αντίστοιχα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα, από την ηµεροµηνία
κατακύρωσης του έργου στον Ανάδοχο, έως την ολοκλήρωση 12 αλλεπάλληλων ψεκαστικών κύκλων / περιοχή εφαρµογής/ δεκαπενθήµερο και εν συνεχεία η διενέργεια
3 υπολειµµατικών ψεκαστικών κύκλων/περιοχή εφαρµογής , σε χρόνο και µε πρόγραµµα που θα καταρτιστεί από την αρµόδια ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας αναλόγως των κλιµατολογικών και λοιπών συνθηκών που θα επικρατούν, µε στόχο την µείωση του πληθυσµού των ακµαίων κουνουπιών που θα διαχειµάσουν στην περιοχή .
2. Ο πλέον ενδεδειγµένος, απόλυτα ελεγχόµενος και ακίνδυνος τρόπος καταπολέµησης των
κουνουπιών είναι ο ψεκασµός από το έδαφος, των εστιών ανάπτυξής τους, µε ψεκαστήρες
και µε µεγαλύτερης εµβέλειας ψεκαστικά µηχανήµατα, όπου χρειάζεται στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες , σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας υγείας & Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που αυτή θα καταρτίσει, ή και έκτακτα όπου υπάρχει ανάγκη, στους ∆ήµους του Νοµού, αποκλειόµενης της
χρήσης οποιουδήποτε χηµικού σκευάσµατος σε ιχθυοφόρα ύδατα.
Ενδεικτικά, σχετικά µε το πρόγραµµα, και µε βάση τα δεδοµένα του 2014, (διατηρώντας
όµως επιφύλαξη για τον εµπλουτισµό των υπαρχόντων τοµέων ή και την προσθήκη νέων
κατά την κρίση των αρµοδίων Υπηρεσιών και της Επιτροπής παρακολούθησης) παραθέτουµε την χωροταξική κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του έργου:
Τοµέας Ι, περιλαµβάνει τις περιοχές:
T.K. Αµµουδιάς : όχθες Αχέροντα και κατά µήκος των αποστραγγιστικών αυλάκων (στην
είσοδο Αµµουδιάς καθώς και δεξιά του δρόµου µεταξύ Μεσοποτάµου και Αµµουδιάς)
Τ.Κ. Βαλανιδορράχης : περιοχή ‘Κερέντζα’ - ‘Λουτσιώτικα’ και στις όχθες του παραποτάµου ‘Βουβός’ στον οικισµό ‘Κηφισιάς’.
∆.Κ. Πάργας: Αποστραγγιστικές Τάφροι και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά, εντός της
πόλης Πάργας. (‘Κρυονέρι’ και κέντρο πόλης). Επίσης στους αποστραγγιστικούς αύλακες: πίσω από το γήπεδο Πάργας, στην Τ.Κ. Ανθούσας (κοντά στην εκκλησία).
Τοµέας ΙΙ, περιλαµβάνει τις περιοχές:
∆.Κ. Πρέβεζας: Σε φρεάτια µε στάσιµα νερά εντός της πόλης Πρέβεζας , στα χαντάκια πέριξ του Εθνικού Κολυµβητηρίου – ‘Καλάµια’ – ‘Κυανή Ακτή’ – Παντοκράτορας (εκβολή
‘Καρυδά’), στις τάφρους της ΒΙΠΕ, στο ‘Ψαθάκι’ – ‘Μαργαρώνα’, έλος και αύλακα περιοχής ‘Ταράνα’, αύλακα στην περιοχή ‘Λειβαδάκια’ , Αγ. Θωµά (εντός του οικισµού καθώς
και σε αύλακα πίσω από το πρατήριο καυσίµων) , Νεοχώρι, ‘Πνευµατικό Φάρο’ (χαντάκια
και µικρό έλος).
∆.Ε. Ζαλόγγου : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες στην παραλιακή ζώνη από Κανάλι
έως και Βράχο.
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Τοµέας ΙΙΙ, περιλαµβάνει τις περιοχές:
∆.Κ. Λούρου : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες εντός οικισµών Λούρου και Στεφάνης
καθώς και αύλακες στο ύψος του ‘Ζέφυρου’, και στην περιοχή Αγ. Βαρνάβα, έλος στην
έξοδο του Λούρου (Παλιά Σφαγεία) .
Τ.Κ. Θεσπρωτικού : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες εντός οικισµού Θεσπρωτικού.
Τοµέας ΙV, περιλαµβάνει τις περιοχές:
∆.Κ. Φιλιππιάδας: Αύλακες πέριξ βιολογικού καθαρισµού και ∆ηµοτικών Σφαγείων, Λαϊκές Κατοικίες , Κέντρο Φιλιππιάδας: στις αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες (φρεάτια)
Τ.Κ. Πέτρας και Τ.Κ. Ν. Κερασούντας: στις αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες
(φρεάτια).
Στις περιοχές κάθε Τοµέα, θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 12 επαναλήψεις (ανά 15 ηµέρες περίπου).
3. Ο Ανάδοχος:
•
Υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και µέσα όπως µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων
κουνουπιών. Και ιδιαίτερα:
α. Προσωπικό
α1. Έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων . ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου.
α2. ∆ύο (2) ψεκαστές.
β. Τεχνικός εξοπλισµός:
β1. Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο
ψεκασµού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια
(τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών) και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων.
β2. ∆ύο (2) τουλάχιστο ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από το µηχανοκίνητο ψεκαστικό.
β3. ∆ύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες , ώστε σε περίπτωση προβλήµατος – βλάβης, να
µην υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρµογές) .
β4. ∆ώδεκα (12) τουλάχιστο παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών.
•
Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασµα βιοκτόνο. Η χρήση κάθε εγκεκριµένου σκευάσµατος πρέπει να γίνεται ακλουθώντας πιστά
τις οδηγίες του , όπως αυτές ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση µε
την σχετική έγκριση από το αρµόδιο Υπουργείο. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού
υγρού, που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές /
λεπτό). Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα και χωρίς να προκύπτει ανάγκη απόρριψής
του.. Το νερό που θα χρησιµοποιείται, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι
κατάλληλο - διαυγές, άοσµο, χαµηλής ολικής σκληρότητας.
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•
Υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές.
•
Οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που θα
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις
ψεκασµών και να µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.
•
Κατά την εκτέλεση των ψεκασµών θα λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσής του, ο ανάδοχος κάθε φορά πριν την διενέργεια ψεκασµού, να φροντίζει για την
έγκαιρη και µε κατάλληλο τρόπο ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Αρχών, οι οποίες υποχρεούνται για την περαιτέρω πληροφόρηση των πολιτών, σχετικά µε τις επικείµενες εφαρµογές
(ηµεροµηνίες, περιοχή και τρόπος διενέργειας ψεκασµού) , προκειµένου να λαµβάνονται
όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ανθρώπων και ζωικού κεφαλαίου. Ο ανάδοχος, ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την διάρκεια ή εξ αιτίας των ψεκαστικών
εφαρµογών, στο προσωπικό , σε τρίτα πρόσωπα, στα µέσα ψεκασµού, στο περιβάλλον
(καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υδατικοί πόροι κ.λ.π). Προς αποφυγή ατυχηµάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού µέτρου.
•
Είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού,
εφοδιάζοντάς τους δηλαδή µε προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες),
τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον
εξοπλισµό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο.
•
Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προκύψουν εντοµολογικά, επιδηµιολογικά ή άλλα στοιχεία τα οποία θα επιβάλλουν την αναθεώρηση και αναπροσαρµογή των δράσεων, ή απαίτηση για ενίσχυση των συνεργείων µε ψεκαστικά µέσα
ή προσωπικό, ο ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να ανταποκριθεί.
•
Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προµήθειας , της εφαρµογής και της διάθεσης του
συνόλου των απαιτούµενων σκευασµάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και της ενηµέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασµούς.
Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή η προµήθεια, µεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση των κενών συσκευασιών θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.
Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί µε την χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του, καθώς και τη λήψη των µέτρων
ασφαλείας που επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος,
στον οποίο έγινε η καταπολέµηση.
•
Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, που
επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε µηνιαία βάση θα υποβάλει
στην Επιτροπή Παρακολούθησης, έκθεση δράσεων του περασµένου µήνα που θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών καταπολέµησης που έχει προβεί (τεκµηριωµένα µε την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσµών των κουνουπιών, σε σχέση µε τις µεθόδους που έχουν προκριθεί για κάθε περίπτωση, µε την συγκέντρωση των µετρήσεων σε βάση δεδοµένων και την ανάλυσή τους).
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•
Υποχρεούται µε το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τόσο σε
έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή τις καταγεγραµµένες µόνιµες και παροδικές εστίες ανάπτυξης κουνουπιών , σε πλήρη συσχέτιση µε τα γένη που αναπτύσσονται σ’ αυτές , τις
δράσεις που υλοποιήθηκαν και την αποτελεσµατικότητα τους σε επίπεδο καταπολέµησης
(πληθυσµιακή εξέλιξη) σε µια λεπτοµερή και τεκµηριωµένη έκθεση απολογισµού του έργου.
4. Η Οικονοµική Επιτροπή θα συγκροτήσει τεχνική Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής
του έργου για την Περιφερειακή Ενότητα. Αρµοδιότητα της Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του Έργου, είναι η τεχνική εφαρµογή του έργου αυτού, όπως αυτή
καθορίζεται στις ‘Τεχνικές προδιαγραφές ’της παρούσας διακήρυξης.
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση του έργου, οφείλει να συντάξει Πρακτικό οριστικής
παραλαβής αυτού.
5. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς απαραίτητα θα περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία::
α. Τον εξοπλισµό που θα διατεθεί (ιδιοκτησίας ή µισθωµένος) για την υλοποίηση του έργου. Αυτός να περιγράφεται αναλυτικά και να έχει τη µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης,
στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθµό και το είδος των ψεκαστικών µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ. που διαθέτει. Επίσης θα δηλώνεται ότι τα ψεκαστικά µηχανήµατα ή
Φ.Ι.Χ. φέρουν τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να δηµιουργούνται κατά την έξοδό τους
σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών, καθώς και ελαστικός σωλήνας µήκους τουλάχιστο 50 µέτρων.
α1. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται φωτοαντίγραφο της
άδειας κυκλοφορίας τους, επικυρωµένο από ∆ηµόσια Αρχή.
α2 Για τα µισθωµένα ψεκαστικά µηχανήµατα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (µισθωτήρια), διάρκειας από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς έως 31.12.2015, θεωρηµένα για το γνήσιο της υπογραφής των ιδιοκτητών.
Στα µισθωτήρια, εκτός της διάρκειας θα αναφέρεται ο αριθµός κυκλοφορίας των
ψεκαστικών µηχανηµάτων και τα χαρακτηριστικά τους (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος κ.τ.λ).
Τα παραπάνω ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα από
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους.
α3 Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση άλλων ψεκαστικών µηχανηµάτων ή Φ.Ι.Χ, από
αυτά που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του εργολάβου. Για λόγους ανωτέρας βίας (ανεπανόρθωτη βλάβη κ.λπ.), δύναται να χρησιµοποιεί άλλα ψεκαστικά
µέσα, µετά από ειδική έγκριση της Επιτροπής, Για τα νέα µεταφορικά µέσα που θα
χρησιµοποιήσει ο εργολάβος και δεν περιγράφονται στην τεχνική του προσφορά ,
είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην αρµόδια Επιτροπή καθώς και στον φορέα
υλοποίησης του έργου, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των αδειών κυκλοφορίας και
ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης.
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής σύνθεση του προσωπικού που
θα διατεθεί για την υλοποίηση του προγράµµατος (Υπεύθυνος του έργου και ψεκαστές).
γ. Την ακριβή µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου (όλες οι επιχειρησιακές εφαρµογές) . Αναλυτική στοχοθεσία η οποία θα εµπεριέχει αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα σχεδίου δράσεων και τεκµηρίωση της ρεαλιστικότητας, της αποδοτικότητας – αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου σχεδίου δράσης.
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δ. Την κατοχή άδειας καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους
από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (σύµφωνα µε το Νόµο για τον χειρισµό βιοκτόνων
εντός ή γύρω από κατοικηµένες περιοχές).
ε. Την εµπειρία από επιτυχηµένη εκτέλεση ανάλογων έργων αρµοδίως πιστοποιηµένη.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ
∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΚΙΑΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
(ανήκει στην αρ. 1 / 2015 διακήρυξη)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: …………………………………………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – ∆.Ο.Υ.

: ………………………………………………..………………………………………..

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. : ……………………………………………….………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ : …………………………………………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά µου αφορά τον διαγωνισµό της 25ης-02-2015, της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. διακήρυξης: 1 / 2015), µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2015».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ολογράφως

Αριθµητικά

Τιµή µε κρατήσεις
(χωρίς ΦΠΑ)
Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΟ

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα.
Η προσφορά µου ισχύει για ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Πρέβεζα, ……………..………. 2015
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ι. ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..
Κατάστηµα
: …………………………..
Ταχ/κή ∆/νση
: ……………..……….……

Ηµεροµηνία έκδοσης: ………………..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …………….......

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ………………..
•

•
•

•
•

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής,
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.………………..... (αριθµητικά και
ολογράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας :
………………… ………………………………….… (επωνυµία και ταχ. δ/νση), για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας:
…………………………………………….…..... (αναφέρεται ο τίτλος, ο αριθµός της διακήρυξης, καθώς και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας και ισχύει µέχρι: ……………….…………….
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο ή µέρος του,
απροφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να
ερευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

ΙΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων
θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων του άρθρου 17 της ∆ιακήρυξης, να διατυπώνεται ο όρος :
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν
είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση
σας» ή ότι «Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆.118/2007».
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..
Κατάστηµα
: …………………………..
Ταχ/κή ∆/νση
: ……………..……….……

Ηµεροµηνία έκδοσης: ………………..
Αριθ. Πρωτοκόλλου: …………….......

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ………………..
•

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής,
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ…………………………………………
………………………………………………………………….….… (αριθµητικά και ολογράφως),
στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας: ………………….………
………………………….……………...………(επωνυµία και ταχ. δ/νση), για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας και αφορά το έργο:
……………………………………………………………………………………………………………
… …………………….…….… (αναφέρεται ο τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης).

•

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περίπτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο ή µέρος του,
απροφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, µέσα σε τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς να ερευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας.

•

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

•

Η παρούσα εγγύηση αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι:……………….

•

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

•

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
(ανήκει στην αρ. 1 / 2015 διακήρυξη της Π. Ε. Πρέβεζας)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πρέβεζα, ………………….
Αρ. πρωτ.: ………………..

ΣΥΜΒΑΣΗ
Ποσού ……………….. €, …. ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου:
«Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015»
Στην Πρέβεζα σήµερα, την ………..του µηνός ………………..του έτους 2015, ηµέρα
…………………, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι
κατωτέρω υπογράφοντες:
1.

Ο Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ΑΒ 622720), ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου
µε ΑΦΜ 997808822, ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέας" και

2.

Ο ……………………………..….., κάτοικος …………………. µε Α.∆.Τ: ……………….. και
ΑΦΜ:…………………….., ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Ανάδοχος",
Έχοντας υπόψη:
α. Την αρ. 1 / 2015 (αρ. πρωτ.: 16773/472/09-02-2015) ∆ιακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο

«Καταπολέµηση κουνουπιών για την περιοχή της Π. Ε. Πρέβεζας για το έτος 2015».
β. Την αριθµ. ……………………………απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου µε την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις ο «Φορέας» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός µε την
σειρά του αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας», µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το προς εκτέλεση έργο συνοπτικά περιλαµβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρµογές:
1) Εντοπισµός και λεπτοµερής γεωγραφική χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης
των κουνουπιών (µόνιµες ή παροδικές εστίες), (αξιοποίηση της γεωγραφικής χαρτογράφησης
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του έτους 2014 και προσθήκη τυχόν νέων εστιών), ώστε να είναι δυνατές οι επεµβάσεις που θα
ελέγξουν τις πρώτες γενεές κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσµών αργότερα. Επιπλέον, εντοµολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του έργου, τουλάχιστο σε επίπεδο γενών (δηλ. Culex, Anopheles ή Aedes) που θα είναι σε άµεση συσχέτιση µε
την γεωγραφική χαρτογράφηση των εστιών ανάπτυξης, την επιλεχθείσα µεθοδολογία και την
πληθυσµιακή παρακολούθηση.
2) Εφαρµογή του έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων
κουνουπιών, τη συγκέντρωση αποτελεσµάτων σε βάση δεδοµένων και την παρακολούθηση της
εξέλιξης του πληθυσµού των προνυµφών, των κουνουπιών και την αξιολόγηση α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιµοποιούµενα φάρµακα β) της αποτελεσµατικότητας του έργου.
Οι µέθοδοι των δειγµατοληψιών που θα ακολουθηθούν , πρέπει να είναι οι ενδεδειγµένες για τα
είδη κουνουπιών που θέλουµε να ελέγχουµε καθώς και το είδος των εστιών ανάπτυξής τους. (Οι
ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που διηµερεύουν ή διαχειµάζουν, οι προτιµήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί επιλογής των µεθόδων παρακολούθησης των πληθυσµών τους και θα καθορίσει τα µέτρα ελέγχου που θα ληφθούν).
3) Προµήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριµένων, για ανάλογη χρήση, από τα
αρµόδια Υπουργεία, σκευασµάτων από τον ανάδοχο. Επίσης, o εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα - την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus thuringiensis var israelensis - ή άλλα
εγκεκριµένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σκευάσµατα (για εκτός του
φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόµενες επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρµοστούν πλήρως τα προβλεπόµενα από τις (14,15 )
σχετικές, καθώς και κάθε νεότερη σχετική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, του
Υπουργείου Υγείας ή του ΚΕΕΛΠΝΟ.
4) Πραγµατοποίηση επίγειων ψεκασµών για την καταπολέµηση των προνυµφών και των
ακµαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρµογής είναι περιαστικές εστίες ανάπτυξης, όπως ρέµατα,
εκβολές αγωγών όµβριων, γεωργικές εκµεταλλεύσεις, φυσικά συστήµατα κατακράτησης υδάτων,
κ.α. Η εφαρµογή των ψεκασµών για την καταπολέµηση των κουνουπιών στις παρακάτω αναφερόµενες περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας θα γίνει από το έδαφος, µε ψεκαστικά συνεργεία µε ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήµατα αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Η χωροταξική κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του έργου, περιλαµβάνει τους κατωτέρω τοµείς:
Τοµέας Ι, περιλαµβάνει τις περιοχές:
T.K. Αµµουδιάς : όχθες Αχέροντα και κατά µήκος των αποστραγγιστικών αυλάκων (στην είσοδο
Αµµουδιάς καθώς και δεξιά του δρόµου µεταξύ Μεσοποτάµου και Αµµουδιάς)
Τ.Κ. Βαλανιδορράχης : περιοχή ‘Κερέντζα’ - ‘Λουτσιώτικα’ και στις όχθες του παραποτάµου
‘Βουβός’ στον οικισµό ‘Κηφισιάς’.
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∆.Κ. Πάργας: Αποστραγγιστικές Τάφροι και σχάρες φρεατίων µε στάσιµα νερά, εντός της πόλης
Πάργας. (‘Κρυονέρι’ και κέντρο πόλης). Επίσης στους αποστραγγιστικούς αύλακες: πίσω από
το γήπεδο Πάργας, στην Τ.Κ. Ανθούσας (κοντά στην εκκλησία).
Τοµέας ΙΙ, περιλαµβάνει τις περιοχές:
∆.Κ. Πρέβεζας: Σε φρεάτια µε στάσιµα νερά εντός της πόλης Πρέβεζας , στα χαντάκια πέριξ του
Εθνικού Κολυµβητηρίου – ‘Καλάµια’ – ‘Κυανή Ακτή’ – Παντοκράτορας (εκβολή ‘Καρυδά’), στις τάφρους της ΒΙΠΕ, στο ‘Ψαθάκι’ – ‘Μαργαρώνα’, έλος και αύλακα περιοχής ‘Ταράνα’, αύλακα στην
περιοχή ‘Λειβαδάκια’ , Αγ. Θωµά (εντός του οικισµού καθώς και σε αύλακα πίσω από το πρατήριο
καυσίµων) , Νεοχώρι, ‘Πνευµατικό Φάρο’ (χαντάκια και µικρό έλος).
∆.Ε. Ζαλόγγου : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες στην παραλιακή ζώνη από Κανάλι έως και
Βράχο.
Τοµέας ΙΙΙ, περιλαµβάνει τις περιοχές:
∆.Κ. Λούρου : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες εντός οικισµών Λούρου και Στεφάνης καθώς
και αύλακες στο ύψος του ‘Ζέφυρου’, και στην περιοχή Αγ. Βαρνάβα, έλος στην έξοδο του Λούρου (Παλιά Σφαγεία) .
Τ.Κ. Θεσπρωτικού : Αποστραγγιστικές τάφροι και σχάρες εντός οικισµού Θεσπρωτικού.
Τοµέας ΙV, περιλαµβάνει τις περιοχές:
∆.Κ. Φιλιππιάδας: Αύλακες πέριξ βιολογικού καθαρισµού και ∆ηµοτικών Σφαγείων, Λαϊκές Κατοικίες , Κέντρο Φιλιππιάδας : στις αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες (φρεάτια)
Τ.Κ. Πέτρας και Τ.Κ. Ν. Κερασούντας : στις αποστραγγιστικές τάφρους και σχάρες (φρεάτια).
Στις περιοχές κάθε Τοµέα, θα πραγµατοποιηθούν συνολικά 12 επαναλήψεις (ανά 15 ηµέρες περίπου).
2. Στις περιοχές κάθε Τοµέα, θα πραγµατοποιηθούν αµέσως µετά την υπογραφή της
σύµβασης 12 αλλεπάλληλοι ψεκαστικοί κύκλοι / περιοχή εφαρµογής / δεκαπενθήµερο περίπου
και στη συνέχεια θα διενεργηθούν τρεις (3) πρόσθετοι υπολειµµατικοί ψεκαστικοί κύκλοι / περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος.

Οι ανωτέρω ψεκασµοί θα πραγµατοποιούνται σε χρόνο και µε πρόγραµµα που θα καταρτισθεί και θα επιδοθεί στον ανάδοχο από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της
Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο ο δεύτερος των συµβαλλοµένων οφείλει να τηρεί πιστά.
Το φυσικό αντικείµενο του έργου είναι δυνατό να περιορισθεί κατόπιν σχετικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση που λόγω των κλιµατικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων
κριθεί ότι δεν απαιτείται η ολοκλήρωση όλων των ψεκαστικών κύκλων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ανάλογη περικοπή της συµβατικής αµοιβής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συµβατική αµοιβή για την υλοποίηση του συνόλου του προγράµµατος ορίζεται σε ……….
………………………………………………………. ευρώ (……………… €), συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ, ήτοι …………………. € ανά ψεκαστικό κύκλο.
Η συµβατική αµοιβή είναι δυνατό να µειωθεί στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται την 2802-2016. Ο συµβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου µπορεί να παραταθεί το ανώτερο µέχρι
ένα µήνα, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συµβατικού χρόνου και µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µε επιφύλαξη των
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του ΚΠ∆
118/2007).
Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης
του αναδόχου έκπτωτου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του προγράµµατος, χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού αντικειµένου, επί ένα µήνα:
• Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των προνυµφών των
κουνουπιών, ή εµποδίζουν την διενέργεια ψεκασµών.
• Για άλλους λόγους αποκλειστικά δικής της ευθύνης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το ανάλογο προσωπικό και µέσα όπως µηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, µηχανοκίνητο µέσο µεταφοράς
του βυτίου ψεκαστικού διαλύµατος και ικανό αριθµό παγίδων σύλληψης ακµαίων κουνουπιών και
ειδικότερα:
α. Προσωπικό
α1. Έναν (1) τουλάχιστον υπεύθυνο επιστήµονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο
οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου.
α2. ∆ύο (2) ψεκαστές
β. Τεχνικός εξοπλισµός
β1. Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότηµα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια (τα κατάλληλα ακροφύσια για να δηµιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια µικρότερα των 100 µικρών)
και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές ακροφυσίων.
β2. ∆ύο (2) τουλάχιστον ψεκαστήρες πλάτης, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται σε µη προσβάσιµα σηµεία από το µηχανοκίνητο ψεκαστικό, χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων.
β3. ∆ύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες, ώστε σε περίπτωση προβλήµατος – βλάβης, να µην
υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρµογές.
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β4. ∆ώδεκα (12) τουλάχιστον παγίδες σύλληψης ακµαίων κουνουπιών.
2. Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασµα - βιοκτόνο.
Οι δοσολογίες των σκευασµάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή και σύµφωνα µε την έγκριση
του κάθε σκευάσµατος, και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού,
που πρέπει να γίνεται µε σχολαστική προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το
νερό και µετά το σκεύασµα µε συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιµοποίηση του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την παρασκευή του. Η ποσότητα του
ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να µην περισσεύει για την επόµενη ηµέρα. Το νερό που θα χρησιµοποιείται, για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι
κατάλληλο - διαυγές, άοσµο, χαµηλής ολικής σκληρότητας.
3. Υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής
και να συµµορφώνεται πρόθυµα σε αυτές.
4. Οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασµών να γνωρίζει πολύ καλά τον τοµέα που θα ψεκάσει,
για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να µην γίνονται επικαλύψεις ψεκασµών και να
µην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.
5. Κατά την εκτέλεση των ψεκασµών θα λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα προστασίας
των άλλων ανθρώπων, του οικοσυστήµατος, των οικόσιτων ζώων και του περιβάλλοντος γενικότερα από τα χρησιµοποιούµενα σκευάσµατα. Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσής του, ο ανάδοχος κάθε φορά πριν την διενέργεια ψεκασµού, να φροντίζει για την έγκαιρη και µε κατάλληλο τρόπο ενηµέρωση των ∆ηµοτικών Αρχών, οι οποίες υποχρεούνται για την περαιτέρω πληροφόρηση
των πολιτών, σχετικά µε τις επικείµενες εφαρµογές (ηµεροµηνίες, περιοχή και τρόπος διενέργειας
ψεκασµού) , προκειµένου να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας ανθρώπων και
ζωικού κεφαλαίου. Ο ανάδοχος, ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχηµα συµβεί κατά την διάρκεια ή
εξ αιτίας των ψεκαστικών εφαρµογών, στο προσωπικό , σε τρίτα πρόσωπα, στα µέσα ψεκασµού,
στο περιβάλλον (καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, υδατικοί πόροι κ.λ.π). Προς αποφυγή ατυχηµάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη κάθε απαραίτητου προληπτικού µέτρου.
6. Είναι υποχρεωµένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας ψεκασµού, εφοδιάζοντάς
τους δηλαδή µε προστατευτικό εξοπλισµό (φόρµα, καπέλο, γάντια, µάσκες), τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισµό ή τον καταργεί
κατά την διάρκεια του ψεκασµού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο.
7. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, προκύψουν εντοµολογικά,
επιδηµιολογικά ή άλλα στοιχεία τα οποία θα επιβάλλουν την αναθεώρηση και αναπροσαρµογή
των δράσεων, ή απαίτηση για ενίσχυση των συνεργείων µε ψεκαστικά µέσα ή προσωπικό, ο ανάδοχος θα πρέπει να δύναται να ανταποκριθεί.
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8. Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προµήθειας , της εφαρµογής και της διάθεσης του συνόλου
των απαιτούµενων σκευασµάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και της ενηµέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασµούς.
Η συνολική διαχείριση των σκευασµάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή η προµήθεια,
µεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση των κενών συσκευασιών θα είναι αποκλειστική
ευθύνη του Αναδόχου.
Σε κάθε εφαρµογή καταπολέµησης, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί µε την χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας από την παρασκευή του
υλικού παρέµβασης και τη χρησιµοποίησή του, καθώς και τη λήψη των µέτρων ασφαλείας που
επιβάλλονται, µέχρι να γίνει κατάλληλος για επαναχρησιµοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η
καταπολέµηση.
9. Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισµένο πρόγραµµα, που επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε µηνιαία βάση θα υποβάλει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης, έκθεση δράσεων του περασµένου µήνα που θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών καταπολέµησης που έχει προβεί (τεκµηριωµένα µε την παρακολούθηση της εξέλιξης των πληθυσµών των κουνουπιών, σε σχέση µε
τις µεθόδους που έχουν προκριθεί για κάθε περίπτωση, µε την συγκέντρωση των µετρήσεων σε
βάση δεδοµένων και την ανάλυσή τους).
10. Υποχρεούται µε το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή µορφή τις καταγεγραµµένες µόνιµες και παροδικές εστίες ανάπτυξης
κουνουπιών , σε πλήρη συσχέτιση µε τα γένη που αναπτύσσονται σ’ αυτές , τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και την αποτελεσµατικότητα τους σε επίπεδο καταπολέµησης (πληθυσµιακή εξέλιξη)
σε µια λεπτοµερή και τεκµηριωµένη έκθεση απολογισµού του έργου.
11. Γενικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους της παρούσας, καθώς και τις υποδείξεις τις τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής του έργου, αρµοδιότητα της οποίας είναι η τεχνική εφαρµογή του έργου αυτού, όπως αυτή καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 1/2015 διακήρυξης της Π. Ε. Πρέβεζας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον ανάδοχο, µέρους ή του συνόλου
του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης.
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, η οποία τον
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καλεί υποχρεωτικά προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, η κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση, υπέρ του δηµοσίου.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η µη τήρηση συµβατικού όρου οφείλεται στην
Π.Ε. Πρέβεζας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ. ……………………
εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………… ποσού ………………………….. ευρώ
(…………………. €), η οποία θα επιστραφεί µετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος της παρούσας σύµβασης, καθώς και της ενδεχόµενης παράτασής της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΣΟΤΙΚΗ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί, ο ανάδοχος και γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
2. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης.
3. Για κάθε άλλο θέµα που προκύψει κατά το στάδιο παραλαβής, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Για την πληρωµή της συµβατικής αµοιβής θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα, Πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύµβασης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η πληρωµή του αναδόχου δύναται να πραγµατοποιείται τµηµατικά ή εφ’ άπαξ µετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών,
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007.
Οι τµηµατικές πληρωµές δεν µπορεί να είναι περισσότερες των τριών και ειδικότερα:
η

1 πληρωµή: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ψεκαστικών κύκλων (ποσοστό 20% της συνολικής συµβατικής αµοιβής).
2η πληρωµή: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την ολοκλήρωση εννέα ψεκαστικών κύκλων
(ποσοστό 60% της συνολικής συµβατικής αµοιβής).
3η πληρωµή: Μετά την ολοκλήρωση του συνολικού συµβατικού αντικειµένου και την οριστική
παραλαβή του από την αρµόδια επιτροπή (ποσοστό 20% της συµβατικής αµοιβής).
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Η συµβατική αξία υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος 8% (άρθρο 24 του Ν. 2198/94όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και θα καταβληθεί από
τον ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο, σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
2. Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:
α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι οποίοι αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και
αν δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της.
β) η προσφορά του αναδόχου και
γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007.
3. Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος θα προσπαθήσουν κάθε διαφορά
να επιλυθεί µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της διαφωνίας σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συµφωνείται
πως αρµόδια δικαστήρια για την επίλυσή της θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Πρέβεζας.
Τα παραπάνω συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή
τους, συντάσσεται η παρούσα σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως
παρακάτω, εκ των οποίων το µεν ένα κατατέθηκε στη ∆/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, το
δεύτερο πήρε ο ανάδοχος και το τρίτο παρέµεινε στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε Πρέβεζας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

………………………….
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