
 

 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Σπάρτη  07/04/2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                      Αριθ. Πρωτ: 117318  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας 

2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης Γυθείου 

Ταχ. Κωδ: 23100 

Πληροφορίες: Ι. Ράλλης, Π. Αλεξάκης 

Τηλέφωνο: 2731363330, 2731363184 

e-mail:  i.rallis@lakonia.gr , p.alexakis@lakonia.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για 

τα έτη 2022 – 2023 – 2024» 

 

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174773-2022:TEXT:EL:HTML  

 

Ελλάδα-Σπάρτη: Γεωργικές υπηρεσίες 

2022/S 066-174773 

 
Υπηρεσίες 

Νομική βάση: 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις 

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Ταχ. διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, 2 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 

Πόλη: ΣΠΑΡΤΗ 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, 

Messinia Ταχ. κωδικός: 23100 

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: i.rallis@lakonia.gr Τηλέφωνο: 

+30 2731363330 

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: 

Γενική διεύθυνση: http://WWW.PPEL.GOV.GR 

I.3) Επικοινωνία 

mailto:i.rallis@lakonia.gr
mailto:p.alexakis@lakonia.gr
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Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 

διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr 

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση 

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής 

Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο 

I.5) Κύρια δραστηριότητα 

Άλλες δραστηριότητες: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Τμήμα II: Αντικείμενο 

II.1) Εύρος της σύμβασης 

II.1.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022-2024 της Περιφερειακής 

Εν Λακωνίας Αριθμός αναφοράς: ΕΣΗΔΗΣ 157076 

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 
Είδος σύμβασης 

Υπηρεσίες 

II.1.3) Σύντομη περιγραφή: 

Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022-2024 της Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας δακοκτονίας ΠΕ Λακωνίας. 

II.1.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 918 081.00 EUR 

II.1.5) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι Μπορούν 

να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 1 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα Βαχού . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 031.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 2 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia  

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΣΕΛΕΓΟΥΔΙ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 226.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 3 





 

 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ- ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 419.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 4 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΜΥΡΣΙΝΗ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 





 

 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 5 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ- ΜΕΛΙΤΙΝΗ 
. 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 34 607.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 6 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 





 

 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΣΚΑΜΝΑΚΙ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 590.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 7 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΚΡΟΚΕΕΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 108 022.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 





 

 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 8 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΖΑΡΑΦΩΝΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 782.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 9 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΓΕΡΑΚΙ . 





 

 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 229 998.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 10 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 97 047.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 





 

 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 11 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΓΓΕΛΩΝΑ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 929.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 12 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia, Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 





 

 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 25 233.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

II.2.11) Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 13 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΒΕΛΙΕΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 927.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 





 

 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 14 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΤΑΛΑΝΤΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 424.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 15 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 





 

 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 354.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 16 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΝΟΜΙΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 938.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 





 

 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 17 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 528.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 18 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΜΟΛΑΟΙ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 96 504.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 





 

 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 19 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΠΑΚΙΑ ΕΛΙΑ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 116 720.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 20 





 

 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΣΥΚΙΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 76 545.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 21 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΕΛΙΚΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 402.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 





 

 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 22 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΒΟΙΩΝ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 662.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 23 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 





 

 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΣΩΠΟΣ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 97 447.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 24 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 88 082.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 





 

 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 25 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΦΟΙΝΙΚΙ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 51 975.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 26 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΦΙΣΙΟ . 





 

 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 33 100.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 27 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΜΥΚΛΕΣ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 797.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 





 

 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 28 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΓΟΡΑΝΟΙ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 632.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 29 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 





 

 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 642.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 30 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΠΟΤΑΜΙΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 943.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 





 

 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 31 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΚΑΜΙΝΙΑ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 238.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 32 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 





 

 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 43 166.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 33 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΒΡΕΣΘΕΝΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 215.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 





 

 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 34 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΣΕΛΛΑΣΙΑ ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 549.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 35 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΘΕΟΛΟΓΟΣ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 649.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 





 

 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 36 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ ΚΛΑΔΑΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 776.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 37 





 

 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΚΑΣΤΟΡΙ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 112.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 38 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΛΕΥΡΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ - 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 11 880.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 





 

 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 39 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
ΑΓΟΡΙΑΝΗ . 
II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 982.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 40 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 





 

 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΒΟΡΔΟΝΙΑ - ΠΕΛΛΑΝΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 45 008.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 
II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 41 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΣ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 48 240.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 





 

 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 42 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ . 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 37 971.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

II.2) Περιγραφή 

II.2.1) Τίτλος: 

Ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο 

καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας . 

Αριθμός τμήματος: 43 

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 

77100000 Γεωργικές υπηρεσίες 

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης 

Κωδικός NUTS: EL653 Λακωνία, Μεσσηνία / Lakonia,Messinia 

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: 

Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΑ . 





 

 

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης: 

Από εδάφους δολωματικός ψεκασμός ελαιοδένδρων , στο πλαίσιο καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

ετών 2022 έως 2024 στην ΠΕ Λακωνίας 

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης 

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιμή 

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία 

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 621.00 EUR 

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών 

Διάρκεια σε μήνες: 36 

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι 

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές 

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι 

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης 

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι 

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: όχι 

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το μέγεθος 

του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες . 

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής 

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 

εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων: 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Απόφαση 380 / 29-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ΑΔΑ : ΨΖΟΤ7Λ1-2Θ2 . 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Απόφαση 380 / 29-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ΑΔΑ : ΨΖΟΤ7Λ1-2Θ2 . 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής: 
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Απόφαση 380 / 29-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ΑΔΑ : ΨΖΟΤ7Λ1-2Θ2 . 

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση 

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Απόφαση 380 / 29-03-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ΑΔΑ : ΨΖΟΤ7Λ1-2Θ2 . 

Τμήμα IV: Διαδικασία 

IV.1) Περιγραφή 

IV.1.1) Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών 

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA) 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι 

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής 





 

 

Ημερομηνία: 26/04/2022 

Τοπική ώρα: 23:30 

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 

επιλεγέντες υποψηφίους 

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: 

Ελληνικά 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών 

Ημερομηνία: 04/05/2022 

Τοπική ώρα: 09:00 

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες 

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις 

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες: 

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής 

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής 

Επίσημη επωνυμία: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ταχ. διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 

Πόλη: ΑΘΗΝΑ 

Ταχ. κωδικός: 18233 Χώρα: 

ΕΛΛΑΔΑ 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216 

Φαξ: +30 2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://aepp-procurement.gr 

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: 

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διακήρυξη που είναι αναρτημένη στο www.promitheus.gov.gr η 

αναθέτουσα αρχή με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 157076 . 

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών 

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ταχ. διεύθυνση: Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας 

Πόλη: Σπάρτη 

Ταχ. κωδικός: 23100 Χώρα: 

ΕΛΛΑΔΑ 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 

30/03/2022 

          Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
https://aepp-procurement.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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