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    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εργολάβων  για τον από 
εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας 
για την ΤΚ Βελίκας »

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

(ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021)

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α/27-

12-2010).

5.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 

(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-

6-2014).
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7. Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ 145/Α/5-8-

2016).

8. Τις διατάξεις της αριθμ. 57654/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Α/23-

5-2017)

 9. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει των ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

10.Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012)

11. Τις διατάξεις της αριθμ. 8197/90920/13 ΚΥΑ «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την 

εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» 

(ΦΕΚ 1883/Β/1-8-2013)

12.Tου Ν.Δ.2413/53 (ΦΕΚ 125/Α/1953) όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54 περί 

«Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»

13. Το αριθμ. 13277/340396/4-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  «’Εναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 

2021»

14. Το αριθμ. 9791/8-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους 

έως  20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 

2021, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.  
15. Την αριθμ.  51180/1-3-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

βεβ:1049 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 

Περιφέρειας Πελοποννήσου.

16.Την αριθμ. 82399/29-3-2021 (αρ.διακ.1/2021) Διακήρυξη για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον 

από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης 

του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

17. Την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

18.Την αριθμ. 992/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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 ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 

αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλουν έγγραφες, σφραγισμένες, οικονομικές προσφορές για 

την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2021  της Περιφερειακής 

Ενότητας Μεσσηνίας για την ΤΚ Βελίκας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατόπιν 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού 6.519,78 € με ΦΠΑ(13%).
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β'.

1. Περιγραφή Αντικειμένου

1. Αντικείμενο της  παρούσας αποτελεί  η «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό 

ελαιοδένδρων  στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την ΤΚ Βελίκας»

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην ΤΚ 

Βελίκας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α και σύμφωνα με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. 

Το ανωτέρω τμήμα αφορά την περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

ΠΕ Μεσσηνίας. 

2. Η παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες)

3. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.519,78 €  συμπεριλαμβανομένου του  
ΦΠΑ(13%).

4. Ο εκτελούμενος αριθμός ψεκασμών καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με βάση επιστημονικά κριτήρια εξαρτώμενα 

από τις «δακικές» συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του 

προγράμματος με ανώτερα όρια, τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας Πρόσκλησης  

ή σε ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και του 

άρθρου 4 της παρούσας.
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5. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 

Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 9791/8-02-2021 του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

2. Τρόπος υποβολής προσφορών

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν(αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

ή ταχυδρομικά)  έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , 4ος όροφος, Ψαρών 15, 

Διοικητήριο, Καλαμάτα Τ.Κ.24131 μέχρι τις 14 / 07 /2021  ημέρα Τετάρτη  και ώρα   11:00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την ίδια μέρα, ήτοι στις   14/ 07 /2021, 
αμέσως μετά το πέρας της ανωτέρω καθορισμένης ώρας, από τη διενεργούσα τη διαδικασία της 
ανάθεσης υπηρεσίας στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών (Ψαρών 15, Διοικητήριο, 4ος όροφος, 
Γραφείο 405).

Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλου της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που φέρει ο φάκελος αποστολής της προσφοράς. 

Προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν μετά το πέρας της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας δε 

θα γίνονται δεκτές.

2.2. Στην όψη του φακέλου υποβολής της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής: 

Α) «Προσφορά για την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων  στα 

πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την ΤΚ Βελίκας»

Β) Τα στοιχεία του αποστολέα 

2.3 Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, οποίος περιέχει:

➢ Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με τη ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική 
προσφορά», ο οποίος θα περιέχει τα κάτωθι:

1. Υπεύθυνη δήλωση, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία να δηλώνουν:

• Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων  

1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
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• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν υπεύθυνα με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί 

προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών μόνο από τον μειοδότη και πριν την έκδοση της 

Απόφασης Ανάθεσης (Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Φορολογική και Ασφαλιστική 

Ενημερότητα, Αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο)

2) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτήματος Α της παρούσας.

3)Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων.

4)Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων.

5)Πιστοποιητικό Επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (βυτία), που 

εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ, όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 

(ΦΕΚ Β'671). 

Το ανωτέρω δικαιολογητικό θα υποβληθεί είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 

4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή  μετά την έναρξη της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 
6)Στην περίπτωση ψεκαστικών συγκροτημάτων απαρτιζόμενων από γεωργικούς ελκυστήρες 

υποβάλλεται Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων βάσει του 

άρ. 19 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α'8), από τους αντίστοιχους ψεκαστές κάθε ψεκαστικού 

συγκροτήματος.

7)Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή, Κ.Ε.Π. ή μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 
www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses των ιδιοκτητών και των χειριστών των 

γεωργικών ελκυστήρων που αναγράφονται στις υποβληθείσες καταστάσεις Πίνακα ΙΙ του 

Παραρτήματος Α και με τους οποίους έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία ο υποψήφιος ανάδοχος, 

στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:

➢ Θα εργαστώ στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021 της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, για τη 

συγκρότηση συνεργείου ψεκασμού του εργολάβου …………….(ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ), 

διαθέτοντας τον/τους υπ΄αριθ………………… γεωργικό/ούς ελκυστήρα/ες  του/των 

οποίου/ων είμαι ιδιοκτήτης ή /και ως χειριστής γεωργικού ελκυστήρα.

Δεν απαιτείται η συμπλήρωση και προσκόμιση της ανωτέρω δήλωσης από τον ανάδοχο, 

για τους ιδιόκτητους ελκυστήρες ή για τη δήλωσή του ως χειριστή γεωργικού ελκυστήρα, 

στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος Α.

http://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
http://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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8)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:

➢ Ότι για τα αναφερόμενα στη συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) ονοματεπώνυμα 

αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε 

νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.τ.λ.) για όλο το 

χρονικό διάστημα εφαρμογής του Προγράμματος.

➢ Ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστών και ψεκαστήρων πλάτης 

που απαιτούν τα συνεργεία ψεκασμού πλάτης, οι οποίοι θα διαθέτουν το 

προβλεπόμενο πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων.

➢ Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες, γάντια κ.τ.λ.), 

όπως αναφέρονται στην παρ. 5.3.(Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές) 

του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.

➢ Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας 

πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι:

➢ Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα  αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 94), είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

παρούσας σύμβασης . 

➢ Δεν απαιτείται να προσκομισθούν οι συμβάσεις ή άλλου είδους έγγραφα πέραν των 

υπεύθυνων δηλώσεων της παραγράφου 2.3.7, με τα οποία οι συμμετέχοντες στην 

παρούσα πρόσκληση  εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης 

συνεργείων. Τα ανωτέρω θα προσκομισθούν από τους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθούν, 

από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από έγγραφη ειδοποίηση. 

➢ Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού από αυτά που 

υποβλήθησαν, ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο θα υποστεί τις συνέπειες της 

ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισμό για την 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
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➢ Χωριστό σφραγισμένο φάκελο με τη ένδειξη «οικονομική προσφορά», ο οποίος θα 

περιέχει την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. 
Το έντυπο του Παραρτήματος συμπληρώνεται πλήρως. 

Επισημάνσεις Οικονομικής Προσφοράς 

➢ Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ  (€) και θα αναφέρεται ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο. Οι 
αριθμοί θα γράφονται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία.

➢ Στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος  Α αναγράφεται η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά 

ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο. 

➢ Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή 
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

➢ Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται στην προσφορά και αριθμητικώς και ολογράφως. Σε 
περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η 
αναγραφόμενη ολογράφως τιμή. 

➢ Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά την ΤΚ Βελίκας του ΠΙΝΑΚΑ Α 

➢ Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιμέρους περιοχές 
του τμήματος. 

3. Διαδικασία αξιολόγησης

1.Με το άνοιγμα του φακέλου προσφοράς , αξιολογούνται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του 

φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» με την παρουσία και την 

συνδρομή της Επιτροπής  διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την 

ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς έτους 2021 της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας .
2.Όσες προσφορές αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα 

των οικονομικών προσφορών και αναδεικνύεται ανάδοχος ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

 

4. Υπογραφή- Διάρκεια και εκτέλεση της Σύμβασης
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1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016,όπως ισχύει. 

2.Η Σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έως 15/11/2021.

3. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως 

της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να θεωρείται ουσιώδης η 

εν λόγω τροποποίηση (κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016), όταν 

κριθεί από την Υπηρεσία εξαίρεση δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων από το πρόγραμμα 

δακοκτονίας, λόγω χαμηλής καρποφορίας (δακοκτονία εφαρμόζεται όταν η καρποφορία των 

ελαιοδένδρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες 

ελιές) ή για άλλους λόγους.

Επίσης, ο εκτελούμενος αριθμός ψεκασμών καθορίζεται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με βάση επιστημονικά κριτήρια 

εξαρτώμενα από τις δακικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου 

εφαρμογής με ανώτατα όρια, τα κατά αναφερόμενα στο Παράρτημα A της παρούσας ή σε 

ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

5.  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

6. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των όρων των άρθρων 203, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 καθώς και κατ' εφαρμογή των 

συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας  και ουσίας ενώπιον του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από 
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την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 

ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 

θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις 

δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως 

όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται 

οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

7.  Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης που θα προκύψει και η διοίκηση αυτής  θα 

διενεργηθεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, η οποία θα εισηγείται στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου) για 

όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 

Ν. 4412/2106. 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ορίζει Επιτροπή Δακοκτονίας , η οποία 

συγκροτείται από Πρόεδρο (Δ/ντής Δακοκτονίας) και μέλη τους επόπτες. 

Τα καθήκοντα του επόπτη και Διευθυντή Δακοκτονίας είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 

εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 

αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη και του Δ/ντή Δακοκτονίας η 
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

8. Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης 

Η διαπίστωση της εκτέλεσης εργασίας ψεκασμού γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και 

υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και τον εργολάβο και θεωρείται από τον Δ/ντή 

Δακοκτονίας. Το ανωτέρω πρακτικό συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας, τα 

οποία υπογράφονται από τον τομεάρχη δακοκτονίας της περιοχής, τον εργολάβο που έκανε 

τους ψεκασμούς και θεωρούνται από τον επόπτη δακοκτονίας. Τα ψεκασθέντα ελαιόδενδρα 

θα υπολογίζονται από τις Δ/νσεις  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας Μεσσηνίας. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την  επιτροπή παραλαβής που έχει 

οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 219  του Ν. 

4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό που υπογράφεται από τον Επόπτη 

δακοκτονίας και τον εργολάβο και θεωρείται από τον Δ/ντή Δακοκτονίας.
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9. Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν με΄σα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5. Τίμημα-Τρόπος πληρωμής
1.Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση της αξίας 

του τιμολογίου το οποίο θα προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.  

Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων 

δακοκτονίας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των προβλεπόμενων 

εγγράφων και δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2.Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 05.295/0879.0001 του π/υ της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας.

6. Ειδικοί όροι
1. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει 

πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτής της παρούσας πρόσκλησης και γνωρίζει πλήρως 

τις συνθήκες διενέργειάς της.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος έχει πλήρη ευθύνη αστική και 
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ποινική, ως και για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στον ίδιο 

και το προσωπικό του ή σε οποιοδήποτε τρίτο , όπως και κάθε ζημιά που θα προξενηθεί στην 

περιουσία οποιουδήποτε τρίτου κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. 

 Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της 

εργατικής νομοθεσίας, σε ό,τι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κ.τ.λ.

3.Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

4. Οι Οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

5. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 

της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

6. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 

διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

7. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού.

7.Λοιπά θέματα

Κατά τα λοιπά θέματα και για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.

Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματά της να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Μεσσηνίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κατάστημα της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Ψαρών 15, Καλαμάτα, τηλ: 27213-61701, 27213-61207, 206 

(πληροφορίες για τεχνικές προδιαγραφές).

http://www.ppel.gov.gr/
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   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Είδος και σκοπός εργολαβίας
1.1. Είναι η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στους ελαιώνες της ΤΚ Βελίκας της 

Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας που αναφέρεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α 
της παρούσας πρόσκλησης, με σκοπό την προστασία της ελαιοπαραγωγής από τις ζημιές 
που προκαλεί ο δάκος.
Οι ψεκασμοί θα γίνουν από το έδαφος με ψεκαστικά συνεργεία που διαθέτουν ψεκαστικά 
συγκροτήματα ή ψεκαστήρες πλάτης ή και τα δύο, όπου απαιτείται.
Οι ημερομηνίες και η τεχνική της εφαρμογής του έργου θα καθορίζεται από τη ΔΑΟΚ 
Μεσσηνίας.

1.2. Η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας διαθέτει τα εντομοκτόνα και τις ελκυστικές ουσίες που χρειάζονται για 
την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

2. Μέγεθος και τρόπος εκτέλεσης της εργολαβίας 
 2.1. Με την εργολαβία υπολογίζεται να προστατευθούν 46.530 ελαιόδενδρα.
2.2. Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει τα ελαιόδενδρα της ΤΚ Βελίκας που θα αναλάβει με 

την ίδια τιμή όσες φορές παραστεί ανάγκη και μέχρι του ορίου του Πίνακα Ι του 
Παραρτήματος Α ή ενδεχόμενης τροποποίησης όπως προβλέπεται στην παρούσα 
πρόσκληση.

2.3. Τα ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας είναι τα αναφερόμενα στον Πίνακα Ι του 
Παραρτήματος Α  της παρούσας.

2.4. Οι προσφορές γίνονται δεκτές εάν ο προσφέρων διαθέτει τα μέσα και τους εργάτες που 
χρειάζονται για τον ψεκασμό της ΤΚ Βελίκας. Θα λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε συγκρότημα 
μπορεί να ψεκάσει κατά ανώτατο όριο 20.000 ή 24.000 ελαιόδενδρα μέσα σε έξι [6] ημέρες, 
ανάλογα με το είδος του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος, στην περίπτωση εφαρμογής 
ψεκασμού 1000 λίτρων διαλύματος ημερησίως. Στην περίπτωση εφαρμογής ψεκασμού 500 
λίτρων ημερησίων κάθε ψεκαστικό συγκρότημα μπορεί να ψεκάσει κατά ανώτατο όριο 
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10.000 ή 12.000 ελαιόδενδρα μέσα σε έξι [6] ημέρες, ανάλογα με το είδος του 
χρησιμοποιούμενου σκευάσματος. 
Ένα ψεκαστικό συγκρότημα αποτελείται: 
α) από ένα γεωργικό ελκυστήρα με βυτίο ψεκασμού με την προβλεπόμενη πιστοποίηση 
επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων. Τα βυτία ψεκασμού θα πρέπει να φέρουν το 
αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 
(ΦΕΚ Β' 671), ή 
β) από επτά [7] ψεκαστές, μεταφορείς κ.λ.π. και θα διαθέτει τα μέσα για την εφαρμογή του 
ψεκασμού (τουλάχιστον 7 ψεκαστήρες πλάτης στην περίπτωση εφαρμογής 1000 λίτρων 
ψεκαστικού υγρού ημερησίως, βυτία παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, μέσα μεταφοράς).
Υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης μικρότερου αριθμού ψεκαστών με ψεκαστήρες 
πλάτης, κατόπιν συνεννοήσεως του εργολάβου με την αρμόδια ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, όταν η 
έκταση της ψεκαζόμενης περιοχής στην οποία δεν υπάρχει πρόσβαση ελκυστήρα είναι 
περιορισμένη και δεν απαιτείται η εφαρμογή 1000 λίτρων ψεκαστικού διαλύματος 
ημερησίως.

2.5. Ο αριθμός των ψεκαστικών συγκροτημάτων που θα χρησιμοποιούνται κάθε ημέρα θα είναι 
τουλάχιστον αυτός που αναγράφεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α στην στήλη 
«Σύνολο απαιτουμένων ψεκαστικών συγκροτημάτων» για τη ΔΑΟΚ Μεσσηνίας
Όταν ο ψεκασμός του τμήματος ολοκληρώνεται σε λιγότερο από έξι (6) ημέρες, η Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, δύναται να επιτρέψει  τη 
χρησιμοποίηση μικρότερου αριθμού ψεκαστικών συγκροτημάτων από αυτόν που 
αναγράφεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της παρούσας.

3. Περιοχές εκτέλεσης της εργολαβίας 
3.1 Οι ελαιώνες που αφορά η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται στην ΤΚ Βελίκας του Πίνακα Ι του 

Παραρτήματος Α της παρούσης.
3.2 Ο αριθμός των ελαιοδένδρων που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι μπορούν 

να αυξηθούν ή να ελαττωθούν μόνο εάν υπάρξουν νεώτερα και αδιάσειστα στοιχεία 
(ελαιοκομικό Μητρώο-καταστάσεις ζημιωθέντων ελαιοδένδρων ΕΛΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λ.π.)

4. Χρόνος εφαρμογής-Διάρκεια και έκταση ψεκασμών
4.1. Οι ψεκασμοί προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έως τις 15-11-2021
4.2. Η διάρκεια κάθε ψεκασμού των ελαιοδένδρων της ΤΚ Βελίκας  δεν θα είναι μεγαλύτερη από 
6 συνεχείς εργάσιμες ημέρες ακόμη και εάν λόγω καιρικών συνθηκών δεν θα γίνει 
ψεκασμός 2 βυτίων από κάθε ψεκαστικό ημερησίως. Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος 
υποχρεούται να διαθέσει τα  απαραίτητα επιπλέον ψεκαστικά συγκροτήματα
4.3. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, θα ειδοποιεί τον εργολάβο με 
τηλεφωνικό σήμα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με FAX για την εφαρμογή, την έκταση και διάρκεια 
κάθε γενικού ή τοπικού ψεκασμού και θα καθορίζει τις τοποθεσίες του ψεκασμού και την τεχνική 
εφαρμογής τους.
 Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό την επομένη της ειδοποίησής του.
4.4 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ψεκαστικών συγκροτημάτων πλέον αυτών των 
αναφερομένων στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Α της παρούσης απαιτείται προηγούμενη 
άδεια της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.
4.5. Για να υπάρξει δυνατότητα χρησιμοποίησης γεωργικών ελκυστήρων με άδειες κυκλοφορίας 
και οδήγησης διαφορετικές από αυτές που κατατέθηκαν στα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής  
πρέπει προηγουμένως να το επιτρέψει η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας ζητώντας πρόσθετα δικαιολογητικά.
4.6. Ο υπεύθυνος τομεάρχης γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας, που θα παρακολουθεί και θα 
ελέγχει την τεχνική εφαρμογής των ψεκασμών, θα καθορίζει κάθε ημέρα τις ώρες έναρξης, 
διακοπής και λήξης των ψεκασμών, καθώς και τις περιοχές προτεραιότητας των ψεκασμών.
                            

5. Είδη ψεκασμών και τεχνική εφαρμογή τους
 5.1. Είδος ψεκασμού 
  Κατά τον ψεκασμό εκτοξεύονται υπό μορφή σταγονιδίων διαμέτρου ενός [1] χιλιοστού περίπου 
στο εσωτερικό της κόμης του ψεκαζόμενου ελαιοδένδρου, 300 περίπου κυβικά εκατοστά 
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ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο ή όσα η έγκριση του χρησιμοποιούμενου 
σκευάσματος προβλέπει.
 Κατά τον ψεκασμό θα ψεκάζεται κάθε δεύτερο ελαιόδενδρο όλων των γραμμών στους ελαιώνες με 
κανονική πυκνότητα και όλα τα ελαιόδενδρα όταν είναι διάσπαρτα ή πολύ αραιά και πάντα 
σύμφωνα με τις οδηγίες της  υπηρεσίας.

5.2. Ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων 
 Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα ακροφύσια [μπεκ] έως 2,0 χιλιοστών και 
γενικά να προβαίνει στην κατάλληλη ρύθμιση και χρήση των ψεκαστήρων και ψεκαστικών 
μηχανημάτων σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή τεχνική εφαρμογής των ψεκασμών, όπως 
περιγράφεται στην παρ. 5.1. του άρθρου αυτού.

 5.3. Παρασκευή ψεκαστικού υγρού 
5.3.1  Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό, από ένα εντομοκτόνο φάρμακο και ελκυστική 
ουσία εντόμων. Οι δοσολογίες των υλικών αυτών στο ψεκαστικό υγρό θα ορίζονται από τα 
αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας. Το 
ψεκαστικό υγρό παρασκευάζεται στη ψεκαζόμενη Δημοτική ή Τοπική κοινότητα παρουσία του 
Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Γεωπονίας.
5.3.2 Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής πρώτα το 
νερό και μετά κατά σειρά, με συνεχή ανάδευση το εντομοκτόνο και η ελκυστική ουσία.
Οι εργάτες κατά την παρασκευή και εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να φοράνε 
την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα με ευθύνη του εργολάβου. 
Με ευθύνη του εργολάβου τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα εκπλύνονται τουλάχιστον 3 φορές 
αμέσως μετά την ρίψη του φαρμάκου, με καθαρό νερό, το οποίο υποχρεούται ο εργολάβος να έχει 
μαζί του και το προϊόν εκπλύσεως θα προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα.
5.3.3. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται κάθε φορά θα πρέπει να είναι 
τόση που να μην περισσεύει για την επομένη ημέρα και θα καθορίζεται από τον τομεάρχη σε 
συνεργασία με τον εργολάβο, ο οποίος [εργολάβος] έχει και την ευθύνη της αμέσου και καλής 
διασποράς του. Η αξία του ψεκαστικού υγρού που δεν χρησιμοποιείται με ευθύνη του εργολάβου, 
θα καταλογίζεται σε βάρος του. 
5.3.4. Το δοχείο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα αποτελείται από υλικά ανθεκτικά στα οξέα.
5.3.5. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού δεν θα περιέχει 
άλατα χλωριούχου Νατρίου, Καλίου ή Μαγνησίου, θα είναι διαυγές, άοσμο και απαλλαγμένο από 
στερεά υλικά και κατάλληλου pH. Η καταλληλότητα του νερού είναι δυνατόν να ελέγχεται και 
εργαστηριακά εάν η  ΔΑΟΚ Μεσσηνίας το κρίνει απαραίτητο.
5.3.6.  Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του 
εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού με εντομοκτόνα, ελκυστικές ουσίες, ψεκαστικό υγρό, υλικά 
συσκευασίας εντομοκτόνων, και ελκυστικών ουσιών κ.λ.π., δεν επιτρέπεται .
5.3.7. Τα εντομοκτόνα και οι ελκυστικές ουσίες των εντόμων που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα φυλάσσονται από τον εργολάβο σε κατάλληλες και ασφαλείς 
αποθήκες. Τα κενά των εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών απαλλαγμένα υπολειμμάτων 
εντομοκτόνου [παρ. 5.3.2. ] θα επιστρέφονται στην αποθήκη της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας διαφορετικά θα 
χρεώνονται στον εργολάβο με την τιμή αγοράς του σκευάσματος.
5.4. Καιρικές συνθήκες εφαρμογής των ψεκασμών 
     Ο ψεκασμός θα γίνεται τις πρωινές ώρες και εφόσον η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 28ºC. 
Oι ψεκασμοί θα σταματούν επίσης όταν η σχετική υγρασία θα είναι μικρότερη από 25%, όταν 
βρέχει και όταν φυσάει δυνατός άνεμος.

  6.  Γενικά περί ψεκασμού
6.1 Απαγορεύεται  ο ψεκασμός των ελαιώνων  που δεν έχει προγραμματισθεί  να ψεκασθούν τη 
συγκεκριμένη μέρα, των ελαιώνων των παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
βιολογικής Γεωργίας καθώς και ο ψεκασμός άλλων καλλιεργειών. Η απόρριψη του ψεκαστικού 
υγρού ή των κενών συσκευασίας σε κάθε χώρο απαγορεύεται. Σε περίπτωση καταστρατήγησης 
για κάθε συνέπεια υπεύθυνος είναι ο εργολάβος.
 Ευθύνεται επίσης ο εργολάβος για την λήψη μέτρων προστασίας από τους εργάτες κατά την 
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και την εφαρμογή των ψεκασμών.
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6.2.Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας , θα προγραμματίζει κάθε ημέρα σε 
συνεργασία με τον εργολάβο, την προς ψεκασμό έκταση. Όπου απαιτείται συνδυασμός 
ψεκαστικών συγκροτημάτων και συνεργείων με επινώτιους ψεκαστήρες [πλάτης] ο ψεκασμός θα 
γίνεται ταυτοχρόνως. 
6.3. Παρέχεται παράταση του χρόνου έναρξης του ψεκασμού χωρίς επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση επίκλησης ανωτέρας βίας, η οποία θα γίνεται εγγράφως αυθημερόν από τον εργολάβο. 
6.4. Ο εργολάβος σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Βελίκας αναρτά ανακοίνωση το 
αργότερο μέχρι τις 4 μ.μ. της προηγουμένης της έναρξης του ψεκασμού ημέρας στην οποία 
αναφέρονται η ημερομηνία  έναρξης του ψεκασμού και οι τοποθεσίες στις οποίες θα γίνει. Με 
ανάλογη ανακοίνωση γνωστοποιεί καθημερινώς τις τοποθεσίες στις οποίες θα γίνει την επομένη 
ημέρα ψεκασμός. Ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκτός της Τοπικής Κοινότητας, και στους 
οικισμούς.
Έντυπα ανακοινώσεων θα τον προμηθεύουν η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Μεσσηνίας.
6.5. Στην περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 5 (Είδη ψεκασμών και 
τεχνική εφαρμογή τους) και στο παρόν άρθρο 6 (Γενικά περί ψεκασμού), τότε ο εργολάβος δεν θα 
αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται η αξία του 
χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού υγρού καθώς και του ψεκαστικού υγρού που τυχόν έμεινε 
αχρησιμοποίητο αμέσως μετά την παρασκευή του. 
Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης του έργου παρά τις προειδοποιήσεις της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας  και μη συμμορφώσεως προς τις υποδείξεις της ανωτέρω 
υπηρεσίας, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του 4412/2016 περί κήρυξης του εργολάβου ως 
έκπτωτου.
Η  Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, ανάλογα με τα στοιχεία 
δακοπληθυσμού, και τις ελαιοκομικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες της περιοχής, 
υποχρεώνει τον εργολάβο να επαναλάβει τον ψεκασμό στην έκταση που εφαρμόστηκε ανεπιτυχής 
ψεκασμός χωρίς να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 (Είδη ψεκασμών και τεχνική εφαρμογή 
τους), χωρίς αμοιβή. Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού 
λογίζεται σαν καθυστέρηση έναρξης. 
Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρηση της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής 
του ψεκασμού επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα πλημμελούς εκτέλεσης του ψεκασμού, 
ποσού ίσου με 300€ ανά ημέρα καθυστέρησης.
6.6. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται ψεκασμοί με πρωτοβουλία του εργολάβου με 
καιρικές συνθήκες άλλες από εκείνες που ορίζονται στην παρ. 5.4. Καιρικές συνθήκες εφαρμογής 
των ψεκασμών, τότε όχι μόνο δεν αμείβεται για την ψεκασθείσα έκταση αλλά καταλογίζεται σε 
βάρος του εργολάβου και η αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
6.7. Στην περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ένας ή περισσότεροι όροι του άρθρου 
αυτού που αφορούν την παρασκευή ψεκαστικού υγρού, εκτός από τις κυρώσεις που 
προβλέπονται κατά περίπτωση, επιβάλλεται στον εργολάβο από τα αρμόδια όργανα, ειδική 
χρηματική ποινή, ανάλογη με την αξία του καταστραφέντος υγρού.
6.8. Οι αναγκαίες ποσότητες ελκυστικής ουσίας και εντομοκτόνου φαρμάκου παραδίδονται από την 
Υπηρεσία στους εργολάβους από την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Μεσσηνίας . Ο εργολάβος με ευθύνη του και με δαπάνες του φροντίζει για την παραλαβή και τη 
μεταφορά των υλικών αυτών σε ασφαλείς αποθήκες. Κατά τους ψεκασμούς θα μεταφέρει 
καθημερινώς τις απαραίτητες ποσότητες υλικών στον χώρο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. 
Τα υλικά αυτά αποσφραγίζονται και χρησιμοποιούνται παρουσία του επιβλέποντος τομεάρχη. 
6.9. Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες της σωστής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των 
ψεκασμών, δηλαδή εξασφάλιση του απαιτουμένου νερού για ψεκασμούς, παρασκευή του 
ψεκαστικού υγρού κ.λ.π.
6.10. Υπεύθυνοι τομεάρχες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας 
παρευρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και στην ευρύτερη περιοχή 
εφαρμογής του ψεκασμού. Οι τομεάρχες είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και έλεγχο της 
παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, της κανονικότητας εφαρμογής των ψεκασμών, των 
ψεκαζόμενων κάθε ημέρα ελαιοδέντρων και των ποσοτήτων των εντομοκτόνων και ελκυστικών 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ειδικό ημερήσιο δελτίο 
εργασίας το οποίο θα υπογράφεται από τον Τομεάρχη της περιοχής καθώς και από τον εργολάβο 
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που έκανε τον ψεκασμό. Το ημερήσιο δελτίο συμπληρώνεται καθημερινώς και θεωρείται από τον 
επόπτη δακοκτονίας.
6.11. Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα προς τις υποδείξεις των αρμοδίων 
τομεαρχών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, πάνω σε θέματα 
ρύθμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων, παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, εφαρμογής των 
ψεκασμών, της ψεκαζόμενης κάθε μέρα περιοχής και σε θέματα ασφάλειας από την τοξικότητα  
των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων τόσο των εργατών που τα χρησιμοποιούν όσο και των 
κατοίκων της γύρω περιοχής, των ζώων και του περιβάλλοντος και σε κάθε άλλη υπόδειξη.
6.12 Στην περίπτωση που αποφασίζεται από την  ΔΑΟΚ Μεσσηνίας να τοποθετηθούν συσκευές 
GPS στους ελκυστήρες κατά την εκτέλεση των ψεκασμών, ο εργολάβος υποχρεούται να 
συνεργασθεί και να μεριμνήσει για την ασφάλεια των συσκευών. Στην περίπτωση συνεχόμενων 
και αδικαιολόγητων διακοπών στη λειτουργία της συσκευής, ο εργολάβος υποχρεούται 
στην επανάληψη του ψεκασμού χωρίς αμοιβή.
6.13. Εφόσον κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και την εφαρμογή των ψεκασμών 
ακολουθούνται οι παρούσες προδιαγραφές και οι οδηγίες των τομεαρχών της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.
6.14. Οι ψεκαστές με ευθύνη του εργολάβου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κατά τον ψεκασμό τις 
προβλεπόμενες αποστάσεις από κατοικημένους χώρους, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο 
σκεύασμα και τον συγκεκριμένο χώρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 8197/90920/22-7-
2013 ΚΥΑ.
6.15.Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, έχει το δικαίωμα να επιβάλει 
ποινικές ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση του έργου του ψεκασμού από τον ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 5 και στο παρόν άρθρο 6 των Τεχνικών Προδιαγραφών.-Περιγραφή της 
Εργολαβίας. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή 
αποφασίσει άλλως, σε εφαρμογή του άρθρου 218 του ν.4412/2016 και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
επαναλαμβανόμενων όμοιων παραβάσεων. Το ποσό των ποινικών ρητρών θα 
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί 
από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 7. Ευθύνη-Ασφάλεια-Παρουσία εργολάβου 
7.1. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία, στο 
προσωπικό που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα και ζημιών στα μέσα 
ψεκασμού, καθώς και για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στις επί μέρους παραγράφους του 
παρόντος άρθρου. 
  Επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προκαλείται εντός των ελαιώνων [σωλήνες αρδεύσεως 
κ.λ.π.] και για ψεκασμό εξαιρουμένων (βιολογικών) ελαιώνων όταν η σήμανση είναι κανονική. 
Κανονική θεωρείται η σήμανση κατά την οποία η περίμετρος των ελαιώνων ορίζεται με ευδιάκριτη 
ερυθρόλευκη ταινία.
7.2 Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προβλεπομένων από τη σχετική 
νομοθεσία διατάξεων για την ασφάλιση του προσωπικού.
7.3. Για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων και ζημιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παίρνει 
όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα.
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Συνέχεια Παράρτημα Α

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Αριθμός προστατευομένων και ψεκαζομένων ελαιοδένδρων για την ΤΚ Βελίκας, αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων και συνεργείων με ψεκαστήρες πλάτης, ανώτερη τιμή ΤΚ 
Βελίκας , προϋπολογισθείσα δαπάνη έτους 2021,

       

Α/Α
Ελαιοκομική περιοχή Δημοτική ή 
Τοπική κοινότητα Ή ομάδα                      
Δημ/κών ή Τοπικών κοιν.

Αριθμός 
Προστα-

τευόμενων 
ελ/δρων 

Αριθμός 
Ψεκα-

ζόμενων 
ελ/δρων 

Ψεκαστι
κά 

συγκρο
τή-ματα

Συνεργ
εία με 
ψεκα-
στήρες 
πλάτης

Σύνολο 
απαιτούμεν

ων 
ψεκαστικών 
συγκροτημ

άτων *

Ανώτερη τιμή 
ανά 

ψεκαζόμενο 
ελαιόδεντρο  

€ 

Συντελε
στής 

ψεκασ
μών

Προϋπ/σα 
Δαπάνη 2021 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €  

Προϋπ/σα 
Δαπάνη 2021 
με ΦΠΑ 13% €  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
1 Τοπική Κοινότητα Βελίκας 46530 23265 2 0 2 * 0,062 4 5.769,72 6.519,78

                         

1)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η χρησιμοποίηση συνεργείων με ψεκαστήρες  πλάτης και δεν μπορεί να γίνει ψεκασμός σε  
όλες τις περιοχές με ψεκαστικά  συγκροτήματα (τρακτέρ), οι εργολάβοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τους απαραίτητους 
εργάτες με ψεκαστήρες πλάτης για να γίνει σωστός ψεκασμός των ελαιοδέντρων.

2) Ο αριθμός των ελαιοδένδρων που αναφέρονται στον πίνακα μπορούν να αυξηθούν  η να ελαττωθούν μόνο εάν υπάρξουν νεώτερα και 
αδιάσειστα στοιχεία(ελαιοκομικό Μητρώο-Βιολογικοί ελαιώνες - κ.λ.π.). 

3) ( * )Στον ανωτέρω πίνακα  έχουν αφαιρεθεί τα ελαιόδενδρα ελαιοκαλλιεργητών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα βιολογικής Γεωργίας.
4) Ο αριθμός των ψεκαστικών συγκροτημάτων που θα χρησιμοποιούνται κάθε μέρα  θα είναι τουλάχιστον αυτός που αναγράφεται στη 

στήλη "Σύνολο απαιτούμενων  ψεκαστικών συγκροτημάτων", σύμφωνα και με την παράγραφο 2.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
Παραρτήματος Α της παρούσας
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5) Για το συντελεστή ψεκασμών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 4 της παρούσας 
πρόσκλησης.
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Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

1ο
ς 

ελ
κυ

στ
ήρ

ας

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

2ο
ς 

ελ
κυ

στ
ήρ

ας

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

3ο
ς 

ελ
κυ

στ
ήρ

ας

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

4ο
ς 

ελ
κυ

στ
ήρ

ας

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

5ο
ς 

ελ
κυ

στ
ήρ

ας

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΑΡ. ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

6ο
ς 

ελ
κυ

στ
ήρ

ας

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
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ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα 
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας για την ΤΚ Βελίκας  (Αρ.πρωτ.  209911/ 7- 7 -2021), που θα γίνει στις  14 / 7  /2021 για την παροχή 
υπηρεσιών στην ΔΑΟΚ Μεσσηνίας :

Ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) ονοματεπώνυμα αυτών που θα εργαστούν στη 
δακοκτονία, έχω εξασφαλίσει τη συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων 
δηλώσεων κ.λ.π.) για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

ii) Ότι θα εξασφαλίσω τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστών και ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα συνεργεία ψεκασμού 
πλάτης, οι οποίοι ψεκαστές θα διαθέτουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων.
iii) Ότι θα παρέχω στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες, γάντια κ.λ.π.) όπως αναφέρονται στη παρ. 5.3. 

(Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές) του Παραρτήματος Α, της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα 
χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.

iv) Ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Ημερομηνία:    ……./………../2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Θα εργαστώ στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021 των ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, για τη συγκρότηση συνεργείου 

ψεκασμού του εργολάβου: ………………………………………………………(ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ), διαθέτοντας 

τον/τους υπ΄αριθ…………………………………………………………………………… γεωργικό/ούς 

ελκυστήρα/ες  του/των οποίου/ων είμαι ιδιοκτήτης ή /και ως χειριστής γεωργικού ελκυστήρα (4)

Ημερομηνία:    ……./………../2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
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(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο υπογεγραμμένος ……………………………………………του ………………….
Εργολάβος ψεκασμών, κάτοικος (ακριβής διεύθυνση)………………………………..
…………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο…………………………    
 Προσφέρω για το ψεκασμό των ελαιόδεντρων της  παρακάτω Τοπικής Κοινότητας την αντίστοιχη τιμή 
για κάθε ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο. 

Α/Α ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ ΣΕ € 
ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΤΚ Βελίκας

 

 

                                                                                                      ………/………/2021

                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ
                                                                                                   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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