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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

 
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την ανϊδειξη εργολϊβων για τον από 
εδϊφουσ δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδϋνδρων ςτo πλαύςιo του Προγρϊμματοσ υλλογικόσ 
Καταπολϋμηςησ του Δϊκου τησ Ελιϊσ για τα ϋτη 2022 – 2023 – 2024 τησ Περιφερειακόσ 
Ενότητασ Μεςςηνύασ για την Σ.Κ. Κϋντρου 

 

Η ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ / Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ 

Έχοντασ υπϐψη: 

Έχοντασ υπϐψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ 

2. Διούκηςησ-Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87/Α/7-06-2010), ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει, 

3. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 131/2010 «Οργανιςμϐσ τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου» (ΥΕΚ 224/Α/27-12-

2010), 

4. Σου ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 

Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

5. Σου ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικϐ Κρϊτοσ: οργϊνωςη, λειτουργύα & διαφϊνεια τησ Κυβϋρνηςησ, των 

κυβερνητικών οργϊνων & τησ κεντρικόσ δημϐςιασ διούκηςησ» και ιδύωσ του ϊρθρου 37, 

6. Σου ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαύο κεύμενο Δικονομύασ για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο, ολοκληρωμϋνο 

νομοθετικϐ πλαύςιο για τον προςυμβατικϐ ϋλεγχο, τροποποιόςεισ ςτον Κώδικα Νϐμων για το Ελεγκτικϐ 

υνϋδριο, διατϊξεισ για την αποτελεςματικό απονομό τησ δικαιοςϑνησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ 

των ϊρθρων 324-337, 

7. Σου ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 

Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

8. Σου ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεϑςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακϐ και 

τοπικϐ Σϑπο και ϊλλεσ διατϊξεισ»,  

9. Σου ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικού μεταςχηματιςμού και εναρμόνιςη του νομοθετικού πλαιςύου με τισ 

διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Απριλύου 

2014 για την ϋκδοςη ηλεκτρονικών τιμολογύων ςτο πλαύςιο δημόςιων ςυμβϊςεων και λοιπϋσ διατϊξεισ», 

10. Σου ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μϋτρα για τη διαςφϊλιςη τησ διαφϊνειασ και την αποτροπό 

καταςτρατηγόςεων κατϊ τη διαδικαςύα ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 

«Ονομαςτικοπούηςη μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετϋχουν ςτισ διαδικαςύεσ ανϊληψησ 

ϋργων ό προμηθειών του Δημοςύου ό των νομικών προςώπων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα», τησ 
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κοινόσ απϐφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επικρατεύασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικϊ με 

τα «Δικαιολογητικϊ για την τόρηςη των μητρώων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιόθηκε με το 

ν.3414/2005», καθώσ και των υπουργικών αποφϊςεων, οι οπούεσ εκδύδονται, κατ’ εξουςιοδϐτηςη του 

ϊρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθοριςμϐ: α) των μη «ςυνεργϊςιμων φορολογικϊ» 

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεςτώσ», 

11. Σου Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξϋταςησ προδικαςτικών προςφυγών ενώπιων τησ Α.Ε.Π.Π.», 

12. Σησ υπ' αριθμ. 76928/2021 Απϐφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων-Επικρατεύασ με 

θϋμα: «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ)» (Β’ 3075), 

13. Σησ υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινόσ Απϐφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ 

και Επενδϑςεων και Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ με θϋμα «Ρυθμύςεισ τεχνικών ζητημϊτων που αφορούν 

την ανϊθεςη των Δημοςύων υμβϊςεων Προμηθειών και Τπηρεςιών με χρόςη των επιμϋρουσ εργαλεύων 

και διαδικαςιών του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ)», 

14. Σησ αριθμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικό Σιμολόγηςη ςτο πλαύςιο των 

Δημόςιων υμβϊςεων δυνϊμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

15. Σησ αριθμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθοριςμόσ Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογύου ςτο πλαύςιο των Δημοςύων υμβϊςεων», 

16. Σου ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τησ 

Επιμελητηριακόσ Νομοθεςύασ», 

17. Σου ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω ςτην Ελλϊδα και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ των ϊρθρων 85 επ., 

18. Σου ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 

2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

19. Σου π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ», 

20. Σησ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ 

16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ»,  

21. Σου ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 

παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό 

δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

22. Σου ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Χηφιακό Διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα τησ 

Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ (Ενςωμϊτωςη 

ςτο Ελληνικό Δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972 και ϊλλεσ διατϊξεισ»,  

23. Σου Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 

ςτοιχεύα», 

24. Σου ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ», 

25. Σου ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και ιδύωσ 

των ϊρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 ϋωσ 15,  

26. Σου ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα»,  

27. Σου Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του υμβουλύου, τησ 27ησ Απριλύου 2016, για την 

προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα 

και για την ελεϑθερη κυκλοφορύα των δεδομϋνων αυτών και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 95/46/ΕΚ 

(Γενικϐσ Κανονιςμϐσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων) (Κεύμενο που παρουςιϊζει ενδιαφϋρον για τον 

ΕΟΦ) OJ L 119,  

28. Σου ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Φαρακτόρα, μϋτρα εφαρμογόσ 

του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 

2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού 

χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό νομοθεςύα τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 και ϊλλεσ διατϊξεισ»,  

29. Σου Ν. 4036/2012 «Διϊθεςη γεωργικών φαρμϊκων ςτην αγορϊ, ορθολογικό χρόςη αυτών και ςυναφεύσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ 8/Α/27-01-2012), 

30. Σησ αριθμ. 8197/90920/13 ΚΤΑ «Θϋςπιςη Εθνικοϑ χεδύου Δρϊςησ με ςτϐχο την εφαρμογό τησ 

Οδηγύασ 2009/128/ΕΚ και την προςταςύα του ανθρώπου και του περιβϊλλοντοσ» (ΥΕΚ 1883/Β/1-8-

2013), 
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31. Tου Ν.Δ. 2413/53 (ΥΕΚ 125/Α/1953) ϐπωσ ϋχει αντικαταςταθεύ με το Ν.Δ.2939/54 περύ 

«Καταπολϋμηςησ του δϊκου τησ ελιϊσ», 

32. Σων ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων που 

αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ, καθώσ και του 

ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ 

δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται 

ρητϊ παραπϊνω, 

33. Σην υπ’ αρ. 11694/22-02-2022 απϐφαςη του αναπλ. Τπουργοϑ Εςωτερικών (ΑΔΑ: 67ΜΧ46ΜΣΛ6-

Υ2Ζ) για την «Κατανομό ποςοϑ ϑψουσ 23.754.300,00€ ςε Περιφϋρειεσ τησ χώρασ απϐ τουσ Κεντρικοϑσ 

Αυτοτελεύσ Πϐρουσ ϋτουσ 2022, προσ κϊλυψη δαπανών Δακοκτονύασ», 

34. Σα αριθμ. πρωτ. 63196/23-02-2022, 72873/2-03-2022 και 92814/18-03-2022 ϋγγραφα τησ Δ/νςησ 

Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Μεςςηνύασ, 

35. Σα αριθμ. πρωτ. 63398/23-02-2022, 71218/1-03-2022 και 92985/18-03-2022 ϋγγραφα τησ Δ/νςησ 

Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ Σριφυλύασ ΠΕ Μεςςηνύασ, 

36. Σο αριθμ. πρωτ. 69396/28-02-2022 τεκμηριωμϋνο αύτημα Διατϊκτη (ΑΔΑΜ: 22REQ010125944), 

37. Σην Απϐφαςη με αρ. πρωτ. 83473/3-03-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010190741, ΑΔΑ 9ΧΗΥ7Λ1-Ν9Γ) για την 

ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για τα οικονομικϊ ϋτη 2022, 2023 και 2024 και 

ϋλαβε α/α 1093 καταχώρηςησ ςτο μητρώο δεςμεϑςεων/Βιβλύο εγκρύςεων & Εντολών Πληρωμόσ του 

Σμόματοσ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου (Α/Α Βεβαύωςησ 1116) (για τα 

τμόματα απϐ το Α/Α 1 ϋωσ και το Α/Α 129), 

38. Σην Απϐφαςη με αρ. πρωτ. 83471/3-3-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010196650, ΑΔΑ 6ΤΝΔ7Λ1-4ΡΔ) για την 

ανϊληψη υποχρϋωςησ/ϋγκριςη δϋςμευςησ πύςτωςησ για τα οικονομικϊ ϋτη 2022, 2023 και 2024 και 

ϋλαβε α/α 1092 καταχώρηςησ ςτο μητρώο δεςμεϑςεων/Βιβλύο εγκρύςεων & Εντολών Πληρωμόσ του 

Σμόματοσ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου (Α/Α Βεβαύωςησ 1115) (για τα 

τμόματα απϐ το Α/Α 130 ϋωσ και το Α/Α 157), 

39. Σην αριθμ. πρωτ. 82437/9-03-2022 Απϐφαςη Περιφερειϊρχη Πελοποννόςου αναφορικϊ με τη 

ςυγκρϐτηςη επιτροπών του διαγωνιςμοϑ, 

40. Σην υπ’ αριθμ. 2/23.03.2022 Διακόρυξη για την «Ανϊδειξη εργολϊβων για τον απϐ εδϊφουσ ψεκαςμϐ 

ελαιοδϋνδρων ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ υλλογικόσ Καταπολϋμηςησ του Δϊκου τησ Ελιϊσ ετών 

2022 – 2023 – 2024 τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ», με ΑΔΑΜ: 22PROC010272285, 

41. Σην παρ. 10 του ϊρθρου 6 του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/8-08-2016), 

42. Σην υπ’ αριθμ. 905/2022 Απϐφαςη τησ Οικονομικόσ Επιτροπόσ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου, 

43. Σο με Α.Π. 223472/1.07.2022 ϋγγραφο τησ ΔΑΟΚ Π.Ε.Μ. με θϋμα «Διαβύβαςη Σεχνικών Όρων για την 

ανϊδειξη αναδόχου ψεκαςμού για την Σ.Κ. Κϋντρου», 

 

ΚΑΛΕΙ 

Σα φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών, που δραςτηριοποιοϑνται επαγγελματικϊ ςτο 

αντικεύμενο τησ παροϑςησ, να υποβϊλουν ϋγγραφεσ, ςφραγιςμϋνεσ, οικονομικϋσ προςφορϋσ για την 

«Ανϊδειξη εργολϊβων για τον απϐ εδϊφουσ δολωματικϐ ψεκαςμϐ ελαιοδϋνδρων ςτο πλαύςιο του 

Προγρϊμματοσ υλλογικόσ Καταπολϋμηςησ του Δϊκου τησ Ελιϊσ για τα ϋτη 2022 – 2023 – 2024 τησ 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ για την Σ.Κ. Κϋντρου», με τη διαδικαςύα τησ απευθεύασ ανϊθεςησ, 

κατϐπιν πρϐςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ, ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ 26.429,31€ με ΥΠΑ 

(13%). 

Μειοδϐτησ θα αναδειχθεύ εκεύνοσ ο οπούοσ θα προςφϋρει την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό)  ςε ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ, με 

βϊςη το υπϐδειγμα οικονομικόσ προςφορϊσ του παραρτόματοσ Β'. 
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1. Περιγραφό Αντικειμϋνου 

 

1.1. Αντικεύμενο τησ  παροϑςασ αποτελεύ η «Ανϊδειξη εργολϊβων για τον από εδϊφουσ 

δολωματικό ψεκαςμό ελαιοδϋνδρων ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ υλλογικόσ 

Καταπολϋμηςησ του Δϊκου τησ ελιϊσ για τα ϋτη 2022 – 2023 – 2024 τησ Περιφερειακόσ 

Ενότητασ Μεςςηνύασ για την Σ.Κ. Κϋντρου». 

υγκεκριμϋνα, πρϐκειται για την παροχό υπηρεςιών για την εκτϋλεςη του ανωτϋρω ϋργου ςτην Σ.Κ. 

Κϋντρου, ϐπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφεται ςτον Πύνακα Ι του Παραρτόματοσ I και ςϑμφωνα με τισ 

Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ του Παραρτόματοσ I.  

Σο ανωτϋρω τμόμα αφορϊ την περιοχό ευθϑνησ τησ Δ/νςησ Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ 

Π.Ε. Μεςςηνύασ.  

 

1.2. Η παρεχϐμενη υπηρεςύα κατατϊςςεται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ του Κοινοϑ Λεξιλογύου 

δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 77100000-1 (Γεωργικϋσ υπηρεςύεσ). 

 

1.3. Ο προϒπολογιςμϐσ του ϋργου ανϋρχεται ςε 26.429,31€ ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ 

(13%) για μύα τριετύα και αναλϑεται ωσ εξόσ: 

 

Έτοσ 
Π/Τ ψεκαςμών 

χωρύσ ΥΠΑ 
(€) 

ύνολο με 
ΥΠΑ 13% 

(€) 
2022 7.796,26 8.809,77 
2023 7.796,26 8.809,77 
2024 7.796,26 8.809,77 

ύνολο τριετύασ 23.388,78 26.429,31 

 

1.4. Ο εκτελοϑμενοσ αριθμϐσ ψεκαςμών καθορύζεται απϐ την Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και 

Κτηνιατρικόσ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ, με βϊςη επιςτημονικϊ κριτόρια εξαρτώμενα 

απϐ τισ «δακικϋσ» ςυνθόκεσ που θα επικρατόςουν κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου εφαρμογόσ του 

προγρϊμματοσ με ανώτερα ϐρια, τα αναφερϐμενα ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ  ό ςε 

ενδεχϐμενη τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 132 του ν. 4412/2016 και του ϊρθρου 

4 τησ παροϑςασ. 

 

1.5. Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ Πιςτώςεισ του Τπουργεύου Εςωτερικών, που τηρεύται 

ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, με τύτλο Κεντρικού Αυτοτελεύσ Πϐροι των Περιφερειών για 

την κϊλυψη δαπανών δακοκτονύασ, απϐφαςη 11694/22.02.2022 του Τπουργεύου Εςωτερικών.  

 

2. Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 

2.1. Οι ενδιαφερϐμενοι πρϋπει να υποβϊλουν (αυτοπροςώπωσ, με εξουςιοδοτημϋνο εκπρϐςωπο ό 

ταχυδρομικϊ)  ϋγγραφεσ ςφραγιςμϋνεσ οικονομικϋσ προςφορϋσ ςτο Σμόμα Γραμματεύασ τησ Δ/νςησ 
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Διοικητικοϑ-Οικονομικοϑ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ, γραφεύο 430, 4οσ ϐροφοσ, Χαρών 

15, Διοικητόριο, 241 31 Καλαμϊτα, μϋχρι τισ  22.07.2022 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 11:00 π.μ. 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών θα γύνει δημϐςια την ύδια μϋρα, αμϋςωσ μετϊ το πϋρασ τησ ανωτϋρω 

καθοριςμϋνησ ώρασ, απϐ τη διενεργοϑςα τη διαδικαςύα τησ ανϊθεςησ υπηρεςύασ ςτα γραφεύα του 

Σμόματοσ Προμηθειών (Χαρών 15, Διοικητόριο, 4οσ ϐροφοσ, Γραφεύο 402). 

Σο εμπρϐθεςμο των προςφορών κρύνεται με βϊςη την ημερομηνύα και ώρα πρωτοκϐλλου τησ 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ, που φϋρει ο φϊκελοσ αποςτολόσ τησ προςφορϊσ. Προςφορϋσ, οι 

οπούεσ θα κατατεθοϑν μετϊ το πϋρασ τησ καθοριςμϋνησ ημερομηνύασ και ώρασ δε θα γύνονται δεκτϋσ. 

 

2.2. την ϐψη του φακϋλου υποβολόσ τησ προςφορϊσ θα πρϋπει να αναγρϊφονται τα εξόσ:  

Α) Προςφορϊ για την «Ανϊδειξη εργολϊβων για τον απϐ εδϊφουσ ψεκαςμϐ ελαιοδϋνδρων  ςτο 

πλαύςιο του Προγρϊμματοσ υλλογικόσ Καταπολϋμηςησ του Δϊκου τησ Ελιϊσ ετών 2022-23-24 τησ 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ για την Σ.Κ. Κϋντρου». 

Β) Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα. 

 

2.3 Οι προςφορϋσ τοποθετοϑνται μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο, οπούοσ περιϋχει: 

 Φωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ-τεχνικό 

προςφορϊ», ο οπούοσ θα περιϋχει τα κϊτωθι: 

α) Τπεϑθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, ςτην 

οπούα να δηλώνουν: 

 Δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ τουσ οι λϐγοι αποκλειςμοϑ των παραγρϊφων  1 

και 2 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 Εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο επιμελητόριο. 

 
ημειώνεται ϐτι για ϐςα δηλώθηκαν υπεϑθυνα με την ανωτϋρω Τπεϑθυνη Δόλωςη θα ζητηθεύ 

προςκϐμιςη των αντύςτοιχων δικαιολογητικών μϐνον απϐ τον μειοδϐτη και πριν την ϋκδοςη τησ 

Απϐφαςησ Ανϊθεςησ (Απϐςπαςμα Ποινικοϑ Μητρώου, Υορολογικό και Αςφαλιςτικό Ενημερϐτητα, 

Αποδεικτικϐ εγγραφόσ ςτο οικεύο Επιμελητόριο). 

β) υμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο από τον οικονομικό φορϋα τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του 

Παραρτόματοσ Ι τησ παροϑςασ. 

γ) Πιςτοποιητικϐ Επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων (βυτύα), που εντϊςςει 

τον εξοπλιςμϐ ςτην Κατηγορύα Ι ό ΙΙ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην ΤΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΥΕΚ Β'671).  

Σο ανωτϋρω δικαιολογητικϐ θα υποβληθεύ εύτε κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 

4250/2014 εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην 

οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ 

διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ.  

δ) την περύπτωςη ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων απαρτιζϐμενων απϐ γεωργικοϑσ ελκυςτόρεσ, 

υποβϊλλεται Πιςτοποιητικό γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων βϊςει του 
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ϊρ. 19 του Ν. 4036/2012 (ΥΕΚ Α'8), απϐ τουσ αντύςτοιχουσ ψεκαςτϋσ κϊθε ψεκαςτικοϑ 

ςυγκροτόματοσ. 

ε) Τπεϑθυνεσ δηλώςεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), με θεώρηςη γνηςύου 

υπογραφόσ από αρμόδια διοικητικό αρχό, Κ.Ε.Π. ό μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ ιςτοςελύδασ 

www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-

exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses των ιδιοκτητών και των χειριςτών των γεωργικών 

ελκυςτόρων που αναγρϊφονται ςτισ υποβληθεύςεσ καταςτϊςεισ Πύνακα ΙΙ του Παραρτόματοσ I και 

με τουσ οπούουσ ϋχει εξαςφαλύςει τη ςυνεργαςύα ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ςτην οπούα θα δηλώνονται 

τα παρακϊτω: 

«Θα εργαςτώ ςτο Πρϐγραμμα Δακοκτονύασ 2022, 2023, 2024 τησ ΠΕ Μεςςηνύασ, για τη 

ςυγκρϐτηςη ςυνεργεύου ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων, του αναδϐχου 

(ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ)…………………….................... ……………………………………... διαθϋτοντασ 

τον/τουσ με αριθμϐ κυκλοφορύασ …………………………………………………………….……….………………… 

διαξονικϐ/οϑσ γεωργικϐ/οϑσ ελκυςτόρα/εσ του/των οπούου/ων εύμαι ιδιοκτότησ ό /και ωσ 

χειριςτόσ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ό/και διαθϋτοντασ το/τα ιδιϐκτητο/α βυτύο/α μου με αριθμϐ 

ςειρϊσ  …………………………….....». 

 
Δεν απαιτεύται η ςυμπλόρωςη και προςκϐμιςη τησ ανωτϋρω δόλωςησ απϐ τον ανϊδοχο, για 

τουσ ιδιϐκτητουσ ελκυςτόρεσ ό για τη δόλωςό του ωσ χειριςτό γεωργικοϑ ελκυςτόρα, ςτον 

Πύνακα ΙΙ του Παραρτόματοσ I. 

 

ςτ) Τπεϑθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, 

ςτην οπούα θα δηλώνονται τα παρακϊτω: 
 Ότι για τα αναφερϐμενα ςτη ςυνημμϋνη κατϊςταςη (ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) ονοματεπώνυμα αυτών που θα 

εργαςτοϑν ςτη δακοκτονύα, ϋχω εξαςφαλύςει τη ςυνεργαςύα, με κϊθε νϐμιμο τρϐπο (π.χ. υπογραφό 
ςυμβϊςεων, υπεϑθυνων δηλώςεων κ.τ.λ.) για ϐλο το χρονικϐ διϊςτημα εκϊςτου ϋτουσ εφαρμογόσ 
του Προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ (15 Ιουνύου-15 Νοεμβρύου) των ετών 2022, 2023, 2024.  

 Ότι οι χρηςιμοποιοϑμενοι γεωργικού ελκυςτόρεσ εύναι εφοδιαςμϋνοι με ϊδεια κυκλοφορύασ, 
αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο ςε ιςχϑ και ϐτι οι χρόςτεσ αυτών (οδηγού) κατϋχουν την κατϊλληλη ϊδεια 
οδόγηςησ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ςε ιςχϑ. Ο ψεκαςτόσ του κϊθε ψεκαςτικοϑ ςυγκροτόματοσ εύναι 
κϊτοχοσ Πιςτοποιητικοϑ Γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων ςε ιςχϑ. Σα 
ψεκαςτικϊ μηχανόματα (βυτύα) διαθϋτουν Πιςτοποιητικϐ Επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ 
γεωργικών φαρμϊκων ςε ιςχϑ. Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ εύναι ςε ιςχϑ κατϊ το ςτϊδιο 
υποβολόσ τησ προςφορϊσ μου. 

 Ότι θα εξαςφαλύςω τον απαραύτητο αριθμϐ επινώτιων ψεκαςτόρων, που απαιτοϑν τα ςυνεργεύα 
ψεκαςμοϑ με επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ, και τον απαραύτητο αριθμϐ ψεκαςτών, οι οπούοι θα 
διαθϋτουν το προβλεπϐμενο πιςτοποιητικϐ γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων. 

 Ότι θα παρϋχω ςτουσ ψεκαςτϋσ μϋςα προςταςύασ (φϐρμεσ, μϊςκεσ, γϊντια κ.τ.λ.), ϐπωσ 
αναφϋρονται ςτην παρ V- ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΕΚΑΣΨΝ του Παραρτόματοσ I (ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ) τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ, τα οπούα θα χρηςιμοποιηθοϑν υπ΄ ευθϑνη μου κατϊ 
την ώρα εκτϋλεςησ των ψεκαςμών.  

 Εφϐςον τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ του προςωπικοϑ και των μϋςων που θα χρηςιμοποιόςω 
για την ςυγκρϐτηςη ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ, (ϊδεια κυκλοφορύασ ελκυςτόρα, ϊδεια οδόγηςησ, 
αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο, πιςτοποιητικϐ γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων, 
πιςτοποιητικϐ επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων) λόξουν εντϐσ του 
χρονικοϑ διαςτόματοσ ιςχϑοσ τησ ϑμβαςησ, θα μεριμνόςω για τη θεώρηςη, ανανϋωςη ό 
επανϋκδοςη ϐλων των ωσ ϊνω απαιτοϑμενων δικαιολογητικών, ϋτςι ώςτε αυτϊ να εύναι πϊντα ςε 

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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ιςχϑ για ϐλο το χρονικϐ διϊςτημα εκϊςτου ϋτουσ εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ (15 
Ιουνύου-15 Νοεμβρύου) των ετών 2022, 2023, 2024.  

 Ότι θα διαθϋτω κατϊλληλο αποθηκευτικϐ χώρο για την φϑλαξη των γεωργικών φαρμϊκων. 
 Ότι αποδϋχομαι, ςυντελώ, ςυνεργϊζομαι και εξαςφαλύζω την ορθό εφαρμογό τησ χρόςησ 

ςυςτημϊτων ελϋγχου ψεκαςμοϑ (ςυςκευϋσ GPS, κινητϊ τηλϋφωνα ό ϊλλεσ ςυςκευϋσ 
παρακολοϑθηςησ) ςτισ ελαιοκομικϋσ περιοχϋσ, τισ οπούεσ θα ορύςει η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 

 Ότι δεν θα ςυμμετϊςχω ςε διαγωνιςμϐ αναδϐχου υπηρεςιών Παγιδοθεςύασ που επύςησ διενεργεύ ό 
θα διενεργόςει η ΠΕ Μεςςηνύασ για τα ϋτη 2022, 2023 και 2024, με ποινό αποκλειςμοϑ του ςυνϐλου 
των προςφορών ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχω. 

 Ότι ϋλαβα γνώςη και αποδϋχομαι ανεπιφϑλακτα του ϐρουσ τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ τησ ΠΕ 
Μεςςηνύασ με αρ. ΦΦ/2022. 

 

Επιςημαύνεται ότι: 

 τισ περιπτώςεισ που με την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, αυτϊ γύνονται 

αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α' 94), εύτε και ςε 

απλό φωτοτυπύα, εφϐςον ςυνυποβϊλλεται υπεϑθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η 

ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό μετϊ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ 

παροϑςασ ςϑμβαςησ. 

 Δεν απαιτεύται να προςκομιςθοϑν οι ςυμβϊςεισ ό ϊλλου εύδουσ ϋγγραφα πϋραν των 

υπεϑθυνων δηλώςεων τησ παραγρϊφου 2.3.7, με τα οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ ςτην παροϑςα 

πρϐςκληςη εξαςφϊλιςαν τισ προαναφερϐμενεσ ςυνεργαςύεσ ςυγκρϐτηςησ ςυνεργεύων. Σα 

ανωτϋρω θα προςκομιςθοϑν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ εφϐςον ζητηθοϑν, απϐ την Αναθϋτουςα 

Αρχό, μετϊ απϐ ϋγγραφη ειδοπούηςη.  

 ε περύπτωςη αδυναμύασ ςυγκρϐτηςησ ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ απϐ αυτϊ που υποβλόθηςαν, ο 

εργολϊβοσ που θα αναλϊβει το ϋργο θα υποςτεύ τισ ςυνϋπειεσ τησ ψευδοϑσ δηλώςεωσ καθώσ 

και τισ ςυνϋπειεσ που προβλϋπονται απϐ το διαγωνιςμϐ για την εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ 

ςϑμβαςησ.  

 

 Φωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο με τη ϋνδειξη «οικονομικό προςφορϊ», ο οπούοσ θα περιϋχει 

την οικονομικό τουσ προςφορϊ ςϑμφωνα με το υπϐδειγμα του Παραρτόματοσ II. Σο ϋντυπο 

του Παραρτόματοσ ςυμπληρώνεται πλόρωσ.  

 

Επιςημϊνςεισ Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

 Η τιμό θα δύνεται ςε ευρώ (€) και θα αναφϋρεται ανϊ προςτατευόμενο ελαιόδενδρο. Οι 

αριθμού θα γρϊφονται με τρύα (3) δεκαδικϊ ψηφύα. 

 

 τον Πύνακα Ι του Παραρτόματοσ I αναγρϊφεται η ανώτερη προςφερϐμενη τιμό ανϊ 

προςτατευϐμενο ελαιϐδενδρο.  

 
 την τιμό περιλαμβϊνονται οι τυχϐν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, 

ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του ΥΠΑ, για την παροχό των 

υπηρεςιών ςτον τϐπο και με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 
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 Η προςφερϐμενη τιμό θα αναγρϊφεται ςτην προςφορϊ και αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ. ε 
περύπτωςη που υπϊρχει διαφορϊ μεταξϑ των δϑο αναγραφών, υπεριςχϑει η αναγραφϐμενη 
ολογρϊφωσ τιμό.  
 

 Η προςφερϐμενη τιμό θα αφορϊ την Σ.Κ. Κϋντρου του ΠΙΝΑΚΑ I. 
 

 ε καμύα περύπτωςη δεν θα γύνονται δεκτϋσ προςφορϋσ που αφοροϑν επιμϋρουσ περιοχϋσ του 
τμόματοσ.  

 

3. Διαδικαςύα αξιολόγηςησ 

1. Με το ϊνοιγμα του φακϋλου προςφορϊσ, αξιολογοϑνται τα υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ του 

φακϋλου «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ» με την παρουςύα και τη ςυνδρομό 

τησ Επιτροπόσ  διενϋργειασ – αξιολϐγηςησ προςφορών του διαγωνιςμοϑ για την ανϊδειξη 

εργολϊβων για τον απϐ εδϊφουσ ψεκαςμϐ ελαιοδϋνδρων ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ 

υλλογικόσ Καταπολϋμηςησ του δϊκου τησ Ελιϊσ ετών 2022-2023-2024 τησ Περιφερειακόσ 

Ενϐτητασ Μεςςηνύασ. 

2. Όςεσ προςφορϋσ αξιολογηθοϑν θετικϊ ωσ προσ τα ανωτϋρω θα ςυνεχύςουν με το ϊνοιγμα των 

οικονομικών προςφορών και αναδεικνϑεται ανϊδοχοσ ο προςφϋρων τη χαμηλϐτερη τιμό. 

 

4. Τπογραφό – Διϊρκεια και εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ 

1. Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με 

το ϊρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ τησ 

αξύασ τησ ςϑμβαςησ.  

Κατϊ τα λοιπϊ ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ϐπωσ ιςχϑει.  

2. Η ϑμβαςη ιςχϑει απϐ την καταχώρηςό τησ ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων 

υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) και διαρκεύ ϋωσ τισ 30.12.2024. 

Για τα επιμϋρουσ ςτϊδια παροχόσ υπηρεςιών ορύζονται τμηματικϋσ /ενδιϊμεςεσ προθεςμύεσ  ωσ 

εξόσ: 

α) Ολοκλόρωςη εργαςιών για το ϋργο του ψεκαςμοϑ ϋτουσ 2022 (15.11.2022), 

β) Ολοκλόρωςη εργαςιών για το ϋργο του ψεκαςμοϑ ϋτουσ 2023 (15.11.2023), 

γ) Ολοκλόρωςη εργαςιών για το ϋργο του ψεκαςμοϑ ϋτουσ 2024 (15.11.2024). 

 

3. Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 

ςϑναψησ ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν. 

4412/2016 και γνωμοδϐτηςησ τησ καθ' ϑλην αρμϐδιασ υπηρεςύασ ό ϊλλωσ τησ υπηρεςύασ, η 

οπούα ορύζεται με απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.  

4. Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να θεωρεύται ουςιώδησ η εν 

λϐγω τροποπούηςη (κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016), ϐταν κριθεύ 

απϐ την Τπηρεςύα εξαύρεςη δημοτικών ό τοπικών κοινοτότων απϐ το πρϐγραμμα δακοκτονύασ, 

λϐγω χαμηλόσ καρποφορύασ (δακοκτονύα εφαρμϐζεται ϐταν η καρποφορύα των ελαιοδϋνδρων 
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εύναι μεγαλϑτερη απϐ 25% για τισ ελαιοποιόςιμεσ και 20% για τισ βρώςιμεσ ελιϋσ) ό για ϊλλουσ 

λϐγουσ. 

Επύςησ, ο εκτελοϑμενοσ αριθμϐσ ψεκαςμών καθορύζεται απϐ τισ Δ/νςεισ Αγροτικόσ Οικονομύασ 

και Κτηνιατρικόσ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Μεςςηνύασ, με βϊςη επιςτημονικϊ κριτόρια 

εξαρτώμενα απϐ τισ δακικϋσ ςυνθόκεσ που θα επικρατόςουν κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου 

εφαρμογόσ με ανώτατα ϐρια, τα κατϊ αναφερϐμενα ςτο Παρϊρτημα I τησ παροϑςασ ό ςε 

ενδεχϐμενη τροποπούηςη τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 132 του Ν. 4412/2016.  

5.  Δικαύωμα μονομεροϑσ λϑςησ τησ ςϑμβαςησ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 

καταγγεύλει τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) Η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ 

που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 73 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει 

αποκλειςτεύ απϐ τη διαδικαςύα τησ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των 

υποχρεώςεων που υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει 

αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του 

ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

6. Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ δυνϊμει των 

ϐρων των ϊρθρων 203, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 καθώσ και κατ' εφαρμογό των 

ςυμβατικών ϐρων να αςκόςει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ  και ουςύασ ενώπιον του φορϋα 

που εκτελεύ τη ςϑμβαςη, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών, απϐ την 

ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. Η εμπρϐθεςμη 

ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλϐμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ αποφαςύζει 

το αρμοδύωσ αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του προβλεπϐμενου ςτισ 

περιπτώςεισ β’ και δ’ τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 του ν.4412/2016 οργϊνου, εντϐσ 

προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ θεωρεύται ωσ ςιωπηρώσ 

απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φϑςησ 

διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απϐφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ 

εμπρϐθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό απϐ το αποφαινϐμενο αρμοδύωσ ϐργανο, η 

απϐφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ 

τησ απϐφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

7.  Παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ 

Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ που θα προκϑψει και η διούκηςη αυτόσ  θα 

διενεργηθεύ απϐ τη Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ ΠΕ Μεςςηνύασ, η οπούα θα 
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ειςηγεύται ςτο αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο (Οικονομικό Επιτροπό τησ Περιφϋρειασ 

Πελοποννόςου) για ϐλα τα ζητόματα που αφοροϑν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων 

τησ ςϑμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδϐχου, ςτη λόψη των 

επιβεβλημϋνων μϋτρων λϐγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω ϐρων και ιδύωσ ζητόματα που αφοροϑν ςε 

τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, υπϐ τουσ ϐρουσ του 

ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2106.  

Η Δ/νςη Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ Π.Ε. Μεςςηνύασ ορύζει Επιτροπό Δακοκτονύασ, η 

οπούα ςυγκροτεύται απϐ Πρϐεδρο (Δ/ντόσ Δακοκτονύασ) και μϋλη τουσ επϐπτεσ.  

Σα καθόκοντα του επϐπτη και Διευθυντό Δακοκτονύασ εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ 

εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμϐρφωςησ του 

αναδϐχου με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. Με ειςόγηςη του επϐπτη και του Δ/ντό Δακοκτονύασ, η 

υπηρεςύα που διοικεύ τη ςϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον 

ανϊδοχο που αφοροϑν ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

8. Παραλαβό αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ  

Η διαπύςτωςη τησ εκτϋλεςησ εργαςύασ ψεκαςμοϑ γύνεται με πρακτικϐ που ςυντϊςςεται και 

υπογρϊφεται απϐ τον Επϐπτη δακοκτονύασ και τον εργολϊβο και θεωρεύται απϐ τον Δ/ντό 

Δακοκτονύασ. Σο ανωτϋρω πρακτικϐ ςυντϊςςεται βϊςει των ημερηςύων δελτύων εργαςύασ, τα 

οπούα υπογρϊφονται απϐ τον τομεϊρχη δακοκτονύασ τησ περιοχόσ, τον εργολϊβο που ϋκανε τουσ 

ψεκαςμοϑσ και θεωροϑνται απϐ τον επϐπτη δακοκτονύασ. Σα ψεκαςθϋντα ελαιϐδενδρα θα 

υπολογύζονται απϐ τισ Δ/νςεισ  Αγροτικόσ Οικονομύασ και Κτηνιατρικόσ τησ Περιφερειακόσ 

Ενϐτητασ Μεςςηνύασ.  

Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών θα γύνεται απϐ την  επιτροπό παραλαβόσ που ϋχει 

οριςτεύ απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό για το ςκοπϐ αυτϐ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 219  του Ν. 

4412/2016 και λαμβϊνοντασ υπϐψη το πρακτικϐ που υπογρϊφεται απϐ τον Επϐπτη 

δακοκτονύασ και τον εργολϊβο και θεωρεύται απϐ τον Δ/ντό Δακοκτονύασ. 

9. Απϐρριψη παραδοτϋων-Αντικατϊςταςη 

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών με 

ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να εγκρύνεται 

αντικατϊςταςη των υπηρεςιών αυτών με ϊλλα, που να εύναι ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ 

ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η αντικατϊςταςη 

γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η προθεςμύα που ορύζεται για την 

αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, 

ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα 

ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται 

ϋκπτωτοσ και υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ.  

 



ΑΔΑ: 6ΣΘΥ7Λ1-ΣΤΗ



 

ελύδα 11 

 

 

5. Σύμημα-Σρόποσ πληρωμόσ 

1. Η πληρωμό των παρεχϐμενων υπηρεςιών του αναδϐχου θα γύνεται με την εξϐφληςη τησ αξύασ του 

τιμολογύου το οπούο θα προςκομύζεται ςτην αρμϐδια υπηρεςύα τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου.   

Η πληρωμό πραγματοποιεύται μετϊ την εκκαθϊριςη τησ δαπϊνησ και την ϋκδοςη του χρηματικοϑ 

εντϊλματοσ πληρωμόσ ςτο ϐνομα του αναδϐχου και ςε βϊροσ των ςχετικών πιςτώςεων δακοκτονύασ 

υπϐ την προϒπϐθεςη τησ προηγοϑμενησ προςκϐμιςησ των προβλεπϐμενων εγγρϊφων και 

δικαιολογητικών, που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, 

καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ που 

διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. 

Σον ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την 

κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ. 

2. Η δαπϊνη θα βαρϑνει τον ΕΥ 05.295/0879.0001 του προϒπολογιςμοϑ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 

Μεςςηνύασ. 

 

6. Ειδικού όροι 

1. Η υποβολό προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμϐ αποτελεύ τεκμόριο ϐτι ο διαγωνιζϐμενοσ ϋχει λϊβει πλόρη 

γνώςη και αποδϋχεται τουσ ϐρουσ αυτόσ τησ παροϑςασ πρϐςκληςησ και γνωρύζει πλόρωσ τισ 

ςυνθόκεσ διενϋργειϊσ τησ. 

2. Η Αναθϋτουςα Αρχό απαλλϊςςεται απϐ κϊθε ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό απϐ 

κϊθε ϊλλη αιτύα κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. Ο ανϊδοχοσ ϋχει πλόρη ευθϑνη αςτικό και ποινικό, 

ωσ και για ψυχικό οδϑνη, ηθικό βλϊβη για κϊθε ατϑχημα που τυχϐν θα ςυμβεύ ςτον ύδιο και το 

προςωπικϐ του ό ςε οποιοδόποτε τρύτο, ϐπωσ και κϊθε ζημιϊ που θα προξενηθεύ ςτην περιουςύα 

οποιουδόποτε τρύτου κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών τησ ςϑμβαςησ.  

 Επύςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ και να εφαρμϐζει απαρϋγκλιτα τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ 

εργατικόσ νομοθεςύασ, ςε ϐ,τι αφορϊ την αμοιβό, την αςφϊλιςό τουσ κ.τ.λ. 

3. Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ θα τηροϑν τισ 

υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ 

και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ 

ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ 

απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016. 

4. Οι Οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, θα τηροϑν τισ 

υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ 

και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ 

ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ 

απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. 
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5. Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό 

καταχρηςτικϊ καθ' ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ 

τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν. 

6. Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να 

διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 

7. Οι υποψόφιοι οικονομικού φορεύσ παραιτοϑνται απϐ κϊθε δικαύωμα αποζημύωςόσ τουσ, για την 

οποιαδόποτε απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ του διαγωνιςμοϑ. 

 

Η παροϑςα πρϐςκληςη και τα παραρτόματϊ τησ να αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Περιφϋρειασ 

Πελοποννόςου www.ppel.gov.gr 

Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ, οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να απευθϑνονται ςτο Κατϊςτημα τησ 
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Ενότητα 1.01 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Ι – ΑΠΑΙΣΗΕΙ -ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ-
ΠΙΝΑΚΕ  

 

τον (υπο)φϊκελο «Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ-τεχνικό προςφορϊ», υποβϊλλονται επύςησ 
ηλεκτρονικϊ, ςε μορφό αρχεύου pdf, τα κϊτωθι: 

 

1. Κατϊςταςη ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη ςϑμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΙΙΙ τησ 
παροϑςασ και ςϑμφωνα με τα δεδομϋνα του ΠΙΝΑΚΑ Ι του παρϐντοσ παραρτόματοσ για την 
ΣΚ Κϋντρου για την οπούα κατατύθεται προςφορϊ. 

2. Πιςτοποιητικϐ Επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων (βυτύα), που 
εντϊςςει τον εξοπλιςμϐ ςτην Κατηγορύα Ι ό ΙΙ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην ΤΑ Ε8 
1831/39763/2015 (ΥΕΚ Β'671). 

Σο ανωτϋρω δικαιολογητικϐ θα υποβληθεύ εύτε κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 
4250/2014 εύτε και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, 
ςτην οπούα βεβαιώνεται η ακρύβειϊ τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό (ψηφιακό) μετϊ την 
ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ. 

3. την περύπτωςη ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων απαρτιζϐμενων απϐ γεωργικοϑσ ελκυςτόρεσ 
υποβϊλλεται πιςτοποιητικϐ γνώςεων Ορθολογικόσ Φρόςησ Γεωργικών Υαρμϊκων 
(Ο.Φ.Γ.Υ.) βϊςει του ϊρ. 19 του Ν. 4036/2012 (ΥΕΚ Α'8), απϐ τουσ αντύςτοιχουσ ψεκαςτϋσ 
κϊθε ψεκαςτικοϑ ςυγκροτόματοσ. ε περύπτωςη που οι παραπϊνω εύναι κϊτοχοι πτυχύου που 
επϋχει θϋςη πιςτοποιητικοϑ Ο.Φ.Γ.Υ. τϐτε θα υποβϊλλεται ο απαιτοϑμενοσ τύτλοσ ςπουδών. 

4. Τπεϑθυνεσ δηλώςεισ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), με θεώρηςη 
γνηςύου υπογραφόσ από αρμόδια διοικητικό αρχό, Κ.Ε.Π. ό μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
ιςτοςελύδασ https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-
eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses των ιδιοκτητών, των χειριςτών των 
γεωργικών ελκυςτόρων και των ιδιοκτητών εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων 
(βυτύα) που αναγρϊφονται ςτην υποβληθεύςα κατϊςταςη Πύνακα ΙΙ του Παραρτόματοσ ΙΙΙ και 
με τουσ οπούουσ ϋχει εξαςφαλύςει τη ςυνεργαςύα ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ςτην οπούα θα 
δηλώνονται τα παρακϊτω: 

Θα εργαςτεύ ςτο Πρϐγραμμα Δακοκτονύασ 2022-2023-2024 τησ ΠΕ Μεςςηνύασ, 
για τη ςυγκρϐτηςη ςυνεργεύου ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων, του αναδϐχου 
(ΟΝΟΜΑ ΕΠΨΝΤΜΟ)…………………….………………, διαθϋτοντασ τον/τουσ με 
αριθμϐ κυκλοφορύασ …………………………………….………………… διαξονικϐ/οϑσ 
γεωργικϐ/οϑσ ελκυςτόρα/εσ του/των οπούου/ων εύναι ιδιοκτότησ 
ό /και ωσ χειριςτόσ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ό/και διαθϋτοντασ το/τα 
ιδιϐκτητο/α βυτύο/α του με αριθμϐ ςειρϊσ  ……………………………..» 

 
Δεν απαιτεύται η ςυμπλόρωςη και προςκϐμιςη τησ ανωτϋρω δόλωςησ απϐ τον ανϊδοχο, για 
τουσ ιδιϐκτητουσ ελκυςτόρεσ, για τα ιδιϐκτητα βυτύα ό για τη δόλωςό του ωσ χειριςτό 
γεωργικοϑ ελκυςτόρα, ςτον Πύνακα ΙΙ του Παραρτόματοσ ΙΙΙ. 

 
5. Τπεϑθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακϊ 

υπογεγραμμϋνη, χωρύσ θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ, ςτην οπούα θα δηλώνονται τα 
παρακϊτω: 

 Ότι για τα αναφερϐμενα ςτη ςυνημμϋνη κατϊςταςη (ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) ονοματεπώνυμα αυτών που θα 
εργαςτοϑν ςτη δακοκτονύα, ϋχω εξαςφαλύςει τη ςυνεργαςύα, με κϊθε νϐμιμο τρϐπο (π.χ. υπογραφό 
ςυμβϊςεων, υπεϑθυνων δηλώςεων κ.τ.λ.) για ϐλο το χρονικϐ διϊςτημα εκϊςτου ϋτουσ εφαρμογόσ 
του Προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ (15 Ιουνύου-15 Νοεμβρύου) των ετών 2022, 2023, 2024.  

 Ότι οι χρηςιμοποιοϑμενοι γεωργικού ελκυςτόρεσ εύναι εφοδιαςμϋνοι με ϊδεια κυκλοφορύασ, 
αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο ςε ιςχϑ και ϐτι οι χρόςτεσ αυτών (οδηγού) κατϋχουν την κατϊλληλη ϊδεια 
οδόγηςησ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ςε ιςχϑ. Ο ψεκαςτόσ του κϊθε ψεκαςτικοϑ ςυγκροτόματοσ εύναι 
κϊτοχοσ Πιςτοποιητικοϑ Γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων ςε ιςχϑ. Σα 
ψεκαςτικϊ μηχανόματα (βυτύα) διαθϋτουν Πιςτοποιητικϐ Επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
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γεωργικών φαρμϊκων ςε ιςχϑ. Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ εύναι ςε ιςχϑ κατϊ το ςτϊδιο 
υποβολόσ τησ προςφορϊσ μου. 

 Ότι θα εξαςφαλύςω τον απαραύτητο αριθμϐ επινώτιων ψεκαςτόρων, που απαιτοϑν τα ςυνεργεύα 
ψεκαςμοϑ με επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ, και τον απαραύτητο αριθμϐ ψεκαςτών, οι οπούοι θα 
διαθϋτουν το προβλεπϐμενο πιςτοποιητικϐ γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων. 

 Ότι θα παρϋχω ςτουσ ψεκαςτϋσ μϋςα προςταςύασ (φϐρμεσ, μϊςκεσ, γϊντια κ.τ.λ.), ϐπωσ 
αναφϋρονται ςτην παρ V- ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΕΚΑΣΨΝ του Παραρτόματοσ I (ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ) τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ, τα οπούα θα χρηςιμοποιηθοϑν υπ΄ ευθϑνη μου κατϊ 
την ώρα εκτϋλεςησ των ψεκαςμών.  

 Εφϐςον τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ του προςωπικοϑ και των μϋςων που θα χρηςιμοποιόςω 
για την ςυγκρϐτηςη ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ, (ϊδεια κυκλοφορύασ ελκυςτόρα, ϊδεια οδόγηςησ, 
αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο, πιςτοποιητικϐ γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων, 
πιςτοποιητικϐ επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων) λόξουν εντϐσ του 
χρονικοϑ διαςτόματοσ ιςχϑοσ τησ ϑμβαςησ, θα μεριμνόςω για τη θεώρηςη, ανανϋωςη ό 
επανϋκδοςη ϐλων των ωσ ϊνω απαιτοϑμενων δικαιολογητικών, ϋτςι ώςτε αυτϊ να εύναι πϊντα ςε 
ιςχϑ για ϐλο το χρονικϐ διϊςτημα εκϊςτου ϋτουσ εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ (15 
Ιουνύου-15 Νοεμβρύου) των ετών 2022, 2023, 2024.  

 Ότι θα διαθϋτω κατϊλληλο αποθηκευτικϐ χώρο για την φϑλαξη των γεωργικών φαρμϊκων. 
 Ότι αποδϋχομαι, ςυντελώ, ςυνεργϊζομαι και εξαςφαλύζω την ορθό εφαρμογό τησ χρόςησ 

ςυςτημϊτων ελϋγχου ψεκαςμοϑ (ςυςκευϋσ GPS, κινητϊ τηλϋφωνα ό ϊλλεσ ςυςκευϋσ 
παρακολοϑθηςησ) ςτισ ελαιοκομικϋσ περιοχϋσ, τισ οπούεσ θα ορύςει η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 

 Ότι δεν θα ςυμμετϊςχω ςε διαγωνιςμϐ αναδϐχου υπηρεςιών Παγιδοθεςύασ που επύςησ διενεργεύ ό 
θα διενεργόςει η ΠΕ Μεςςηνύασ για τα ϋτη 2022, 2023 και 2024, με ποινό αποκλειςμοϑ του ςυνϐλου 
των προςφορών ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχω. 

 Ότι ϋλαβα γνώςη και αποδϋχομαι ανεπιφϑλακτα του ϐρουσ τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ τησ ΠΕ 
Μεςςηνύασ με αρ. ΦΦ/2022. 

 
Επιςημαύνεται ότι: 

 Δεν απαιτεύται να προςκομιςθοϑν ςτην επιτροπό διεξαγωγόσ του διαγωνιςμοϑ οι ςυμβϊςεισ, 
τα αντύγραφα αδειών κυκλοφορύασ των γεωργικών ελκυςτόρων, τα αντύγραφα των 
αςφαλιςτόριων ςυμβολαύων, τα αντύγραφα αδειών οδόγηςησ των οδηγών των γεωργικών 
ελκυςτόρων ό ϊλλου εύδουσ ϋγγραφα πϋραν των υπεϑθυνων δηλώςεων του Παραρτόματοσ 
ΙΙΙ, με τα οπούα οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ, εξαςφϊλιςαν τισ προαναφερϐμενεσ 
ςυνεργαςύεσ ςυγκρϐτηςησ ςυνεργεύων. Σα ανωτϋρω θα προςκομιςθοϑν απϐ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ εφϐςον ζητηθοϑν, απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό, μετϊ απϐ ϋγγραφη ειδοπούηςη.  

 
 ε περύπτωςη αδυναμύασ ςυγκρϐτηςησ ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ ςε κϊποια Δημοτικό ό Σοπικό 

Κοινϐτητα, απϐ αυτϊ που παρουςιϊςτηκαν ςτο διαγωνιςμϐ, ο εργολϊβοσ που θα αναλϊβει το 
ϋργο θα υποςτεύ τισ ςυνϋπειεσ τησ ψευδοϑσ δηλώςεωσ καθώσ και τισ ςυνϋπειεσ που 
προβλϋπονται απϐ το διαγωνιςμϐ για την εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ.   

 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
 

I. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να προςτατεϑςει ϐλα τα ελαιϐδενδρα τησ ΣΚ Κϋντρου, ψεκϊζοντϊσ τα 

ςϑμφωνα με τισ παροϑςεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, με την ύδια τιμό, ϐςεσ φορϋσ παραςτεύ 
ανϊγκη και μϋχρι του ορύου των Πύνακα Ι (ςυντελεςτόσ ψεκαςμών) ό ενδεχϐμενησ 
τροποπούηςησ ϐπωσ προβλϋπεται ςτην παροϑςα Διακόρυξη και ςυγκεκριμϋνα κατϊ τα 
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 132 του ν.4412/2016 ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει. 

2. Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ διατηρεύ το δικαύωμα:  

α) Μεύωςησ του αριθμοϑ των ψεκαςμών, ςτην περύπτωςη που οι κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ ό και 
το ϑψοσ του δακοπληθυςμοϑ το απαιτοϑν. 

β) Εξαύρεςησ τησ Σοπικόσ Κοινϐτητασ εϊν διαπιςτώνεται ϐτι δεν υφύςτανται οι απαραύτητεσ 
προϒποθϋςεισ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ δολωματικών ψεκαςμών (δεν πληρεύται η 
απαύτηςη, η καρποφορύα των ελαιοδϋντρων να εύναι μεγαλϑτερη απϐ 25% τησ πλόρουσ 
παραγωγόσ) ό η καρποφορύα καταςτραφεύ απϐ κϊποιο αςτϊθμητο παρϊγοντα. 
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γ) Μη εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ ςτην Σοπικό Κοινϐτητα, εφϐςον ληφθεύ 
απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου με την οπούα δεν γύνεται αποδοχό του υπϐ εφαρμογό 
προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ. 

δ) Αϑξηςησ του αριθμοϑ των ψεκαςμών χωρύσ υπϋρβαςη του προϒπολογιςμοϑ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ 
Μεςςηνύασ, ςτην περύπτωςη που οι κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ ό και το ϑψοσ του 
δακοπληθυςμοϑ το απαιτοϑν. 

ε) Διενϋργειασ τοπικών ψεκαςμών (ψεκαςμοϑ μϋρουσ των ελαιοδϋντρων τησ Σοπικόσ 
Κοινϐτητασ), ςτισ περιπτώςεισ αυξημϋνου δακοπληθυςμοϑ ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ.  

ςτ) Εξαύρεςησ περιοχών, ϐπου δεν παρϋχονται αςφαλό ςτοιχεύα για την παγιδοθεςύα. 
3. Ο ανϊδοχοσ επιβαρϑνεται με ϐλεσ τισ δαπϊνεσ τησ ςωςτόσ εφαρμογόσ και εξυπηρϋτηςησ των 

ψεκαςμών. 
4. Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να διαθϋτει τα μϋςα και το προςωπικϐ, που απαιτοϑνται για τον ψεκαςμϐ 

των ελαιοδϋντρων τησ ΣΚ Κϋντρου, ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτον Πύνακα Ι και να πληρού τισ 
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ αποτυπώνονται ςτο παρϐν Παρϊρτημα Ι. 
Ο ψεκαςμϐσ διενεργεύται απϐ τα υνεργεύα ψεκαςμοϑ, που περιγρϊφονται ςτον Πύνακα Ι και 
αποτελοϑνται απϐ: 
α) Χεκαςτικό ςυγκρότημα, που αποτελεύται απϐ διαξονικϐ γεωργικϐ ελκυςτόρα και 
αναρτώμενο ψεκαςτικϐ μηχϊνημα (βυτύο ψεκαςμοϑ) που θα φϋρει αυτοκόλλητο ςόμα 
καταλληλότητασ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην ΤΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΥΕΚ Β' 671), ό/και  
β) υνεργεύο ψεκαςμού με επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ, αποτελοϑμενο απϐ επτϊ (7) ψεκαςτϋσ 
και τα μϋςα για την εφαρμογό του ψεκαςμοϑ (τουλϊχιςτον 7 επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ, για την 
εφαρμογό 1000 λύτρων ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ ημερηςύωσ, βυτύα παραςκευόσ του ψεκαςτικοϑ 
διαλϑματοσ, μηχανοκύνητο μεταφορικϐ μϋςο). 
την περύπτωςη που παρουςιϊζεται αδυναμύα πρϐςβαςησ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ςε 
περιοριςμϋνη ϋκταςη τησ ψεκαζϐμενησ περιοχόσ ανϊ ημϋρα, το ςυνεργεύο με επινώτιουσ 
ψεκαςτόρεσ μπορεύ να αποτελεύται απϐ μικρϐτερο αριθμϐ ψεκαςτών, κατϐπιν ςυνεννοόςεωσ με 
την ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 
Σα ςυνεργεύα ςυγκροτοϑνται με ευθϑνη και μϋριμνα του αναδϐχου, ϐπωσ αυτϊ αναφϋρονται 
ςτην παροϑςα διακόρυξη. 

Κϊθε ςυνεργεύο ψεκαςμοϑ μπορεύ να ψεκϊςει κατϊ ανώτατο ϐριο 26.700 ελαιϐδεντρα ςε οκτώ 
(8) ημϋρεσ, ανϊλογα με το εύδοσ του χρηςιμοποιοϑμενου ςκευϊςματοσ, ςτην περύπτωςη 
εφαρμογόσ ψεκαςμοϑ 1.000 λύτρων διαλϑματοσ ημερηςύωσ. την περύπτωςη εφαρμογόσ 
ψεκαςμοϑ 500 λύτρων ημερηςύωσ κϊθε ψεκαςτικϐ ςυγκρϐτημα μπορεύ να ψεκϊςει κατϊ 
ανώτατο ϐριο 13.350 ελαιϐδεντρα ςε οκτώ (8) ημϋρεσ, ανϊλογα με το εύδοσ του 
χρηςιμοποιοϑμενου ςκευϊςματοσ. 
Ανϊλογα με το ανϊγλυφο τησ περιοχόσ, οι δϑο τϑποι ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ μπορεύ να 
ςυνυπϊρχουν ό ϐχι ςτην ύδια Σοπικό κοινϐτητα. την περύπτωςη που δεν μπορεύ να γύνει 
ψεκαςμϐσ ςε ϐλεσ τισ περιοχϋσ με γεωργικοϑσ ελκυςτόρεσ (ϋλλειψη δρϐμου, μεγϊλη κλύςη 
εδϊφουσ, αλλεπϊλληλοι περιφραγμϋνοι ελαιώνεσ κ.λπ.), ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
διαθϋτει τον απαιτοϑμενο αριθμϐ ψεκαςτών με επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ, παρϊλληλα με το 
ψεκαςτικϐ ςυγκρϐτημα για να ολοκληρωθεύ ο ψεκαςμϐσ των ελαιοδϋντρων. Ο αριθμϐσ των 
ψεκαςτικών ςυνεργεύων που θα χρηςιμοποιοϑνται κϊθε ημϋρα θα εύναι τουλϊχιςτον αυτϐσ που 
αναγρϊφεται ςτον Πύνακα Ι ςτην ςτόλη «ϑνολο απαιτουμϋνων ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ» για τη 
ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 
Η διϊρκεια του ψεκαςμοϑ δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τισ οκτώ (8) ςυνεχϐμενεσ ημϋρεσ, ακϐμη 
και εϊν λϐγω καιρικών ςυνθηκών δεν θα γύνει ψεκαςμϐσ 2 βυτύων απϐ κϊθε ψεκαςτικϐ 
ςυγκρϐτημα ημερηςύωσ. την περύπτωςη αυτό ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να διαθϋςει τα 
απαραύτητα επιπλϋον ψεκαςτικϊ ςυγκροτόματα. 

5. Οι ψεκαςμού προβλϋπεται να πραγματοποιηθοϑν κατϊ το χρονικϐ διϊςτημα 15/06 ϋωσ τισ 
15/11 κϊθε ϋτουσ κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ςϑμβαςησ. Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ, θα ειδοποιεύ 
τον ανϊδοχο με τηλεφωνικό κλόςη ό με SMS μϋςω κινητοϑ τηλεφώνου ό με ηλεκτρονικϐ 
μόνυμα, για την εφαρμογό, την ϋκταςη και διϊρκεια κϊθε γενικοϑ ό τοπικοϑ ψεκαςμοϑ. 
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6. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αρχύςει τον ψεκαςμϐ την επομϋνη τησ ειδοπούηςόσ του, εκτϐσ εϊν 
ορύζεται διαφορετικϊ ςτην εντολό ό υπϊρχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ, οι οπούοι θα πρϋπει να 
αναφερθοϑν εγγρϊφωσ εντϐσ 24 ωρών απϐ την ειδοπούηςό του ςτην υπηρεςύα. τισ 
περιπτώςεισ αδικαιολϐγητησ καθυςτϋρηςησ τησ ϋναρξησ ό τησ περϊτωςησ ό τησ ενδιϊμεςησ 
διακοπόσ του ψεκαςμοϑ, επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο, ποινικό ρότρα πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ του 
ψεκαςμοϑ, ποςοϑ ύςου με 500€ ανϊ ημϋρα καθυςτϋρηςησ. 

7. Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ειδοποιεύ την Σοπικό Κοινϐτητα για την ϋναρξη των ψεκαςμών και να 
ςυνεργϊζεται ςτενϊ με αυτϋσ για τη ςϑνταξη προγρϊμματοσ ψεκαςμοϑ των τοποθεςιών τησ 
Σοπικόσ Κοινϐτητασ ανϊ ημϋρα, ώςτε να ειδοποιοϑνται τϐςο οι ελαιοπαραγωγού ϐςο και οι 
κτηνοτρϐφοι και οι μελιςςοκϐμοι. Ο ανϊδοχοσ ςε ςυνεργαςύα με την Σοπικό Κοινϐτητα Κϋντρου, 
αναρτϊ ανακούνωςη το αργϐτερο μϋχρι τισ 4 μ.μ. τησ προηγουμϋνησ ημϋρασ απϐ την ϋναρξη του 
ψεκαςμοϑ, ςτην οπούα αναφϋρονται η ημερομηνύα ϋναρξησ του ψεκαςμοϑ, το ςκεϑαςμα που θα 
χρηςιμοποιηθεύ και οι τοποθεςύεσ ςτισ οπούεσ θα γύνει ο ψεκαςμϐσ. Με ανϊλογη ανακούνωςη 
γνωςτοποιεύ καθημερινώσ τισ τοποθεςύεσ ςτισ οπούεσ θα γύνει την επομϋνη ημϋρα ψεκαςμϐσ. 
Ανακοινώςεισ θα αναρτώνται εκτϐσ των Δημοτικών ό Σοπικών Κοινοτότων και ςτουσ 
οικιςμοϑσ. Ο ανϊδοχοσ θα προμηθεϑεται, ϋντυπα ανακοινώςεων, απϐ την ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 
ε περύπτωςη μη ανϊρτηςησ των ανακοινώςεων, θα επιβϊλλεται ποινικό ρότρα ϑψουσ 50€ για 
κϊθε ημϋρα. 

8. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ςυμμορφώνεται πρϐθυμα προσ τισ υποδεύξεισ των αρμοδύων 
γεωπϐνων ό τεχνολϐγων γεωπονύασ (δ/ντό δακοκτονύασ-εποπτών-τομεαρχών-μονύμου 
προςωπικοϑ που ςυμμετϋχει ςτο πρϐγραμμα) τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 

10.την περύπτωςη που ο ψεκαςμϐσ δεν γύνεται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ υποδεύξεισ τησ 
ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ, ο ανϊδοχοσ πϋραν των κυρώςεων που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 4.9 
τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ, δεν θα αμεύβεται για το εκτελεςθϋν ϋργο την ημϋρα αυτό και θα του 
καταλογύζεται η αξύα των χρηςιμοποιηθϋντων φυτοπροςτατευτικών προώϐντων, για την 
παραςκευό του ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ. Επύςησ υποχρεοϑται να επαναλϊβει τον ψεκαςμϐ 
χωρύσ αμοιβό, ςτην ϋκταςη που εφαρμϐςτηκε ανεπιτυχόσ ψεκαςμϐσ. Επιπλϋον ο χρϐνοσ που 
χϊθηκε μϋχρι την εφαρμογό του ςωςτοϑ ψεκαςμοϑ, λογύζεται ςαν καθυςτϋρηςη ϋναρξησ και 
επιβϊλλονται οι προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

11.ε περύπτωςη επαναλαμβανϐμενησ πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ του ϋργου παρϊ τισ προειδοποιόςεισ 
τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ και μη ςυμμορφώςεωσ προσ τισ υποδεύξεισ τησ ανωτϋρω υπηρεςύασ, 
τϐτε εφαρμϐζεται η παρϊγραφοσ 4.9 τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ, περύ κόρυξησ του οικονομικοϑ 
φορϋα ωσ ϋκπτωτου. 

12.Εφϐςον ο ανϊδοχοσ τηρόςει τισ οδηγύεσ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ για την εφαρμογό των 
ψεκαςμών, δεν φϋρει καμύα ευθϑνη για την αποτελεςματικϐτητϊ τουσ. 

13.Σα δακοκτϐνα υλικϊ παρϋχονται ςτον ανϊδοχο δωρεϊν και παραδύδονται ςε αυτϐν απϐ την 
αποθόκη δακοκτονύασ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. Σα δακοκτϐνα υλικϊ που βρύςκονται ςτην 
κατοχό του εργολϊβου, θα πρϋπει να φυλϊςςονται ςε κλειςτοϑσ και δροςεροϑσ χώρουσ καλϊ 
αςφαλιςμϋνουσ, μϋχρι να χρηςιμοποιηθοϑν ό μϋχρι την επιςτροφό τουσ ςτην αποθόκη 
δακοκτονύασ. την περύπτωςη διαπύςτωςησ, τησ μη φϑλαξησ των υλικών ςε κατϊλληλουσ 
χώρουσ επιβϊλλεται ςτον ανϊδοχο ποινικό ρότρα 200€. ε περύπτωςη απώλειασ των υλικών, η 
αξύα τουσ θα καταλογύζεται ςτον εργολϊβο και θα παρακρατεύται απϐ την αμοιβό του. Σα υλικϊ 
μεταφϋρονται και διανϋμονται καθημερινϊ ςτα ςυνεργεύα, με ευθϑνη του αναδϐχου, 
αποςφραγύζονται και χρηςιμοποιοϑνται παρουςύα του επιβλϋποντοσ γεωπϐνου ό τεχνολϐγου 
γεωπονύασ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 

14.Σα κενϊ δοχεύα των φυτοπροςτατευτικών και ελκυςτικών ουςιών εύναι δημϐςιο υλικϐ και 
αποτελοϑν και αποδεικτικϐ υλικϐ χρόςησ τουσ. Για αυτϐ και επιςτρϋφονται χωρύσ υπολεύμματα, 
με ευθϑνη του εργολϊβου, ςτην αποθόκη δακοκτονύασ. ε περύπτωςη που δεν επιςτραφοϑν ό 
επιςτραφοϑν πλημμελώσ ξεπλυμϋνα, θα χρεώνονται ςτον ανϊδοχο και ςτισ δϑο περιπτώςεισ με 
την τιμό του ςκευϊςματοσ. 

15. Ο ανϊδοχοσ μεριμνϊ για την ϊριςτη λειτουργύα των ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων και των 
επινώτιων ψεκαςτόρων. 
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II. Η ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ ΧΕΚΑΜΨΝ 

Α. κευϊςματα-Δοςολογύεσ 

Σα ςκευϊςματα και οι ελκυςτικϋσ ουςύεσ που θα χρηςιμοποιηθοϑν ςτο πρϐγραμμα θα εύναι τα 
εγκεκριμϋνα για εφαρμογό ςτο πρϐγραμμα Δακοκτονύασ. Σα ανωτϋρω παρϋχονται ςτη ΔΑΟΚ μϋςω 
τησ Δ/νςησ Προςταςύασ Υυτικόσ Παραγωγόσ του ΤΠΑΑΣ. Η εφαρμογό τουσ θα γύνεται ςϑμφωνα με 
τισ οδηγύεσ του ΤΠΑΑΣ και τισ υποδεύξεισ τησ αρμϐδιασ ΔΑΟΚ.  
 
Β. Εφαρμογό 
1. Ο ανϊδοχοσ μεριμνϊ για την εξεϑρεςη του απαιτοϑμενου νεροϑ, για την παραςκευό του 

ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ. Σο νερϐ που θα χρηςιμοποιεύται δεν θα πρϋπει να περιϋχει ϊλατα 
χλωριοϑχου Νατρύου, Καλύου ό Μαγνηςύου, θα πρϋπει να εύναι διαυγϋσ, ϊοςμο και απαλλαγμϋνο 
απϐ ςτερεϊ υλικϊ και κατϊλληλου pH. Η καταλληλϐτητα του νεροϑ εύναι δυνατϐν να ελϋγχεται 
και εργαςτηριακϊ εϊν η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ το κρύνει απαραύτητο. 

2. Γενικϐτερα ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο, που απαιτεύται κατϊ 
περύπτωςη, ώςτε να μην ρυπαύνονται με τα φυτοπροςτατευτικϊ προώϐντα με κανϋνα τρϐπο τα 
ςημεύα υδροληψύασ και το περιβϊλλον (π.χ. η απϐρριψη των εντομοκτϐνων κοντϊ ςε αυτϊ, το 
ξϋπλυμα των ψεκαςτικών μϋςων). ε διαφορετικό περύπτωςη, εκτϐσ των κυρώςεων που 
προβλϋπονται ςτην παροϑςα, θα υπϐκειται και ςτισ πϊςησ φϑςεωσ κυρώςεισ που προβλϋπεται 
απϐ την κεύμενη νομοθεςύα. 

3. Σο ψεκαςτικϐ διϊλυμα θα παραςκευϊζεται ςϑμφωνα με τισ αναγραφϐμενεσ οδηγύεσ ςτην 
ετικϋτα του ςκευϊςματοσ και τισ υποδεύξεισ τησ υπηρεςύασ και θα χρηςιμοποιεύται την ύδια 
ημϋρα. Η αξύα μη χρηςιμοποιηθϋντοσ ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ τησ ύδιασ ημϋρασ, θα 
καταλογύζεται ςτον εργολϊβο, εκτϐσ περιπτώςεων ανώτερησ βύασ (π.χ. απϐτομη μεταβολό του 
καιροϑ, εργατικϐ ατϑχημα κ.ϊ.) και θα αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του. 

4. Σο δοχεύο παραςκευόσ του ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ θα αποτελεύται απϐ υλικϊ ανθεκτικϊ ςτα 
οξϋα. 

5. Σο ψεκαςτικϐ διϊλυμα θα αποτελεύται απϐ νερϐ, απϐ ϋνα εντομοκτϐνο φϊρμακο και ελκυςτικό 
ουςύα εντϐμων. Κατϊ την παραςκευό του ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ, προςτύθεται ςτο δοχεύο 
παραςκευόσ πρώτα το νερϐ και μετϊ κατϊ ςειρϊ, με ςυνεχό ανϊδευςη το εντομοκτϐνο και η 
ελκυςτικό ουςύα. 

6. Κατϊ την παραςκευό του ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ και αμϋςωσ μϐλισ αδειϊςει μύα ςυςκευαςύα 
εντομοκτϐνου, θα πρϋπει να γύνεται τριπλϐ πλϑςιμο τησ κενόσ ςυςκευαςύασ και ϊδειαςμα του 
εκπλϑματοσ μϋςα ςτο ψεκαςτικϐ διϊλυμα (βυτύο ό τον ψεκαςτόρα).  

7. Με ευθϑνη του αναδϐχου, ο χώροσ παραςκευόσ του ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ θα διατηρεύται 
καθαρϐσ. Ρϑπανςη του χώρου αυτοϑ με εντομοκτϐνα, ελκυςτικϋσ ουςύεσ, ψεκαςτικϐ διϊλυμα, 
υλικϊ ςυςκευαςύασ εντομοκτϐνων, ελκυςτικών ουςιών κ.λπ., δεν επιτρϋπεται. 

8. Κατϊ τον ψεκαςμϐ θα διαςπεύρονται 300 κυβικϊ εκατοςτϊ περύπου ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ ό 
ϐςα η ϋγκριςη του χρηςιμοποιοϑμενου ςκευϊςματοσ προβλϋπει, ανϊ προςτατευϐμενο δϋντρο 
κανονικόσ ανϊπτυξησ. Κατϊ τον ψεκαςμϐ θα ψεκϊζεται κϊθε δεϑτερο ελαιϐδενδρο ϐλων των 
γραμμών ςτουσ ελαιώνεσ με κανονικό πυκνϐτητα και ϐλα τα ελαιϐδενδρα ϐταν εύναι διϊςπαρτα 
ό πολϑ αραιϊ και πϊντα ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ υπηρεςύασ. Σο ψεκαςτικϐ διϊλυμα θα 
πρϋπει να κατευθϑνεται ςτη βορινό πλευρϊ του δϋντρου και ςτο εςωτερικϐ τησ κϐμησ του 
προςτατευϐμενου ελαιοδϋντρου ώςτε να παραμϋνει περιςςϐτερο χρϐνο ςε νωπό κατϊςταςη. 

9. Σο ψεκαςτικϐ μηχϊνημα θα πρϋπει να ϋχει μικρό πύεςη (λιγϐτερη απϐ 10 atm), ώςτε το 
ψεκαςτικϐ διϊλυμα να πϋφτει ςυγκεντρωμϋνο με χοντρό ςταγϐνα (δ>1mm), για να μπορεύ να 
παραμϋνει περιςςϐτερο χρϐνο νωπϐ και προςελκυςτικϐ για να ληφθεύ απϐ το δϊκο και να μην 
ξηραύνεται γρόγορα. Σο ακροφϑςιο (μπεκ) του ψεκαςτικοϑ αυλοϑ θα εύναι διαμετρόματοσ ϋωσ 2 
χιλ. και το μπεκ θα πρϋπει να κλεύνει κατϊ τη μετϊβαςη απϐ δϋντρο ςε δϋντρο, για να μην 
χϊνεται ϊςκοπα ψεκαςτικϐ διϊλυμα και για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 

10.Ο χρϐνοσ ψεκαςμοϑ του βυτύου θα εύναι κατϊ ελϊχιςτον 2 ώρεσ και 30 λεπτϊ ςτισ πεδινϋσ 
περιοχϋσ και 3 ώρεσ 30 λεπτϊ, ςτισ περιοχϋσ με μεγϊλη κλύςη και δϑςκολο ανϊγλυφο. την 
περύπτωςη ψεκαςμών βυτύων με χρονικό διϊρκεια μικρϐτερησ των ανωτϋρω, επιβϊλλεται ςτον 
ανϊδοχο ποινικό ρότρα πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ του ψεκαςμοϑ, ποςοϑ ύςου με 300€ ανϊ βυτύο.  
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11.Η απϐδοςη ενϐσ ψεκαςτικοϑ ςυνεργεύου δεν θα υπερβαύνει τα 1.000 λύτρα ψεκαςτικοϑ 
διαλϑματοσ ανϊ ημϋρα (ψεκαςμϐσ περύπου 3.300 δϋντρων). 

12.Οι ψεκαςτϋσ με ευθϑνη του αναδϐχου εύναι υποχρεωμϋνοι να τηροϑν κατϊ τον ψεκαςμϐ, τισ 
προβλεπϐμενεσ αποςτϊςεισ απϐ κατοικημϋνουσ χώρουσ, ανϊλογα με το χρηςιμοποιοϑμενο 
ςκεϑαςμα και τον ςυγκεκριμϋνο χώρο, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην υπ’ αριθ. 
8197/90920/22-7-2013 ΚΤΑ ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει. 

13.Απαγορεϑεται ο ψεκαςμϐσ των ελαιώνων που δεν ϋχει προγραμματιςθεύ να ψεκαςθοϑν τη 
ςυγκεκριμϋνη μϋρα, ο ψεκαςμϐσ των ελαιώνων των παραγωγών που ϋχουν ενταχθεύ ςτο 
πρϐγραμμα βιολογικόσ γεωργύασ (με την προϒπϐθεςη ϐτι αυτού ϋχουν ςημανθεύ περιμετρικϊ 
απϐ τουσ ιδιοκτότεσ τουσ), καθώσ και ο ψεκαςμϐσ ϊλλων καλλιεργειών. 

III. ΤΝΘΗΚΕ ΧΕΚΑΜΨΝ 
1. Ο ψεκαςμϐσ θα αρχύζει λύγο πριν την ανατολό του όλιου και θα ςταματϊει ϐταν η θερμοκραςύα 

υπερβαύνει τουσ 28°C. 
2. Δεν θα γύνονται ψεκαςμού ϐταν βρϋχει, ϐταν πρϐκειται να βρϋξει ό ϐταν φυςϊει πολϑ δυνατϐσ 

ϊνεμοσ. 
3. Χεκαςμού δεν θα γύνονται τισ απογευματινϋσ ώρεσ λϐγω υψηλών θερμοκραςιών, περιοριςμϋνησ 

δυνατϐτητασ ελϋγχων και λϐγω μειωμϋνησ κύνηςησ του δϊκου δυο ώρεσ περύπου πριν τη δϑςη 
του ηλύου. 

IV. ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΤΝΕΡΓΕΙΨΝ 

Σα ςυνεργεύα ψεκαςμοϑ, ςυγκροτοϑνται με ευθϑνη και μϋριμνα του αναδϐχου, ϐπωσ αυτϊ 
αναφϋρονται ςτη παροϑςα διακόρυξη. Όλα τα δικαιολογητικϊ του προςωπικοϑ και των μϋςων που 
χρηςιμοποιεύ για την ςυγκρϐτηςη ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ, (ϊδεια κυκλοφορύασ ελκυςτόρα, ϊδεια 
οδόγηςησ, αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο, πιςτοποιητικϐ γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών 
φαρμϊκων, πιςτοποιητικϐ επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων-βυτύο) θα 
πρϋπει να εύναι ςε ιςχϑ. 
ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων επιπλϋον των αναφερομϋνων ςτον 
Πύνακα Ι, απαιτεύται προηγοϑμενη ϋγκριςη τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 
Για να υπϊρξει δυνατϐτητα χρηςιμοπούηςησ γεωργικών ελκυςτόρων, με ϊδειεσ κυκλοφορύασ και 
οδόγηςησ, διαφορετικϋσ απϐ αυτϋσ που δηλώθηκαν ςτη “Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ-τεχνικό 
προςφορϊ” του αναδϐχου, πρϋπει προηγουμϋνωσ να το εγκρύνει η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ μετϊ απϐ 
υποβολό ςχετικοϑ αιτόματοσ και την κατϊθεςη πρϐςθετων δικαιολογητικών. 

V. ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΕΚΑΣΨΝ 
Με ευθϑνη και δαπϊνη του αναδϐχου, προκειμϋνου να εύναι αςφαλόσ ο ψεκαςτόσ δακοκτονύασ θα 
πρϋπει να τηροϑνται αυςτηρϊ οι κανϐνεσ ορθόσ εφαρμογόσ φυτοπροςτατευτικών προώϐντων, 
δηλαδό: 
• Να μην υπϊρχουν διαρροϋσ ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ απϐ τα ψεκαςτικϊ μϋςα. 
• Ο ψεκαςτόσ να χρηςιμοποιεύ αδιϊβροχα πλαςτικϊ γϊντια, να φορϊει ολϐςωμη αδιϊβροχη 

φϐρμα και καπϋλο, κατϊλληλη μϊςκα για την αποφυγό ειςπνοών, γυαλιϊ για την προςταςύα 
των ματιών και κατϊλληλα υποδόματα αςφαλεύασ. 

Για την αποφυγό τυχϐν ατυχημϊτων και ζημιών ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να παύρνει ϐλα τα 
κατϊλληλα για κϊθε περύπτωςη μϋτρα. 
Ο ανϊδοχοσ ευθϑνεται για κϊθε μορφόσ ατϑχημα του προςωπικοϑ. 

VI. ΕΛΕΓΦΟΙ ΧΕΚΑΜΨΝ 

Οι εργαςύεσ τησ δακοκτονύασ θα ελϋγχονται απϐ τον Δ/ντό εργαςιών δακοκτονύασ, τουσ επϐπτεσ, 
τουσ τομεϊρχεσ δακοκτονύασ ό απϐ το προςωπικϐ τησ ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ που ςυμμετϋχει ςτουσ 
ψεκαςμοϑσ. Καθημερινϊ κατϊ τη διϊρκεια των ψεκαςμών, ο ανϊδοχοσ θα ςυμπληρώνει ημερόςιο 
δελτύο εργαςύασ που  θα του χορηγόςει η υπηρεςύα.  
το ημερόςιο δελτύο υποχρεωτικϊ, θα αναγρϊφονται τα ψεκαςτικϊ μϋςα, οι εργϊτεσ, η ποςϐτητα του 
ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ που καταναλώθηκε, ο αριθμϐσ των προςτατευομϋνων δϋνδρων, τα 



ΑΔΑ: 6ΣΘΥ7Λ1-ΣΤΗ



 

ελύδα 19 

 

 

εντομοκτϐνα, οι πρωτεϏνεσ κ.α. Σα ημερόςια δελτύα θα υπογρϊφονται απϐ τον ανϊδοχο και τον 
αρμϐδιο κατϊ περύπτωςη για τον ϋλεγχο των εργαςιών δακοκτονύασ και θα υποβϊλλονται ςτην 
υπηρεςύα το αργϐτερο ςε μια εβδομϊδα μετϊ το τϋλοσ του ψεκαςμοϑ. Σα ημερόςια δελτύα θα 
θεωροϑνται και ελϋγχονται απϐ τουσ αρμϐδιουσ επϐπτεσ δακοκτονύασ. 
την περύπτωςη που αποφαςύζεται απϐ τη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ, να τοποθετηθοϑν ςτα ψεκαςτικϊ 
ςυγκροτόματα, ςυςτόματα ελϋγχου ψεκαςμοϑ (ςυςκευϋσ GPS, κινητϊ τηλϋφωνα ό ϊλλεσ ςυςκευϋσ 
παρακολοϑθηςησ), ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ςυνεργαςθεύ και να μεριμνόςει για την αςφϊλεια των 
ςυςκευών και ςε περύπτωςη απώλειασ ό καταςτροφόσ τουσ για την αντικατϊςταςό τουσ. την 
περύπτωςη ςυνεχϐμενων και αδικαιολϐγητων διακοπών ςτη λειτουργύα τησ ςυςκευόσ, ο ανϊδοχοσ 
υποχρεοϑται την επανϊληψη του ψεκαςμοϑ χωρύσ αμοιβό, με καταλογιςμϐ τησ αξύασ των υλικών που 
χρηςιμοποιόθηκαν για την επανϊληψη του ψεκαςμοϑ. 
Η καταγραφό των ωρών εργαςύασ, των διαδρομών και των ϊλλων παραμϋτρων λειτουργύασ των 
ςυςκευών αυτών, θα αποτελεύ αποδεικτικϐ κϊλυψησ των ελαιώνων τησ περιοχόσ και τησ ορθόσ 
εκτϋλεςησ τησ εργαςύασ των ψεκαςμών. 

VIΙ. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΙΨΝ 

Η αμοιβό του προςωπικοϑ που απαςχολεύ ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικό υποχρϋωςη του αναδϐχου 
και εξαρτϊται απϐ τη μεταξϑ τουσ ςυμφωνύα. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ και να εφαρμϐζει 
απαρϋγκλιτα τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ, ςε ϐτι αφορϊ την αμοιβό, την 
αςφϊλιςη κ.λπ. 

VIII. ΠΙΝΑΚΑ IΑ  

Παρακϊτω παρατύθενται ο πύνακασ των τεχνικών προδιαγραφών και του οικονομικοϑ αντικειμϋνου 
για την Σοπικό Κοινϐτητα Κϋντρου (Πύνακασ Ι). 
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Προϒπολογιςμϐσ για ϋνα ϋτοσ: χωρύσ ΥΠΑ 7.796,26 € με ΥΠΑ 13% 8.809,79€  

Προϒπολογιςμϐσ για τρύα ϋτη: χωρύσ ΥΠΑ 23.388,78 € με ΥΠΑ 13% 26.429,31€  

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕ ΜΕΗΝΙΑ 

  

Αριθμϐσ προςτατευομϋνων  ελαιοδϋνδρων ανϊ Δημοτικό ό Σοπικό Κοινϐτητα και ανϊ Σμόμα του Διαγωνιςμοϑ, αριθμϐσ ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων και 
ςυνεργεύων με ψεκαςτόρεσ πλϊτησ, ανώτερη τιμό ανϊ Σμόμα του Διαγωνιςμοϑ, ςυντελεςτόσ ψεκαςμών, προϒπολογιςμϐσ Σμόματοσ για ϋνα ϋτοσ χωρύσ ΥΠΑ, 

προϒπολογιςμϐσ Σμόματοσ για τρύα ϋτη χωρύσ ΥΠΑ,  προϒπολογιςμϐσ Σμόματοσ για τρύα ϋτη ςε € με ΥΠΑ 13%, Εγγϑηςη υμμετοχόσ € (0,8%)  

ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΣΡΑ-ΣΕΦΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
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(Δημοτικό ό Σοπικό 
κοινϐτητα)  

  
 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΝΗΣ                         

  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΑΒΙΑ                         

1 Σ.Κ. Κϋντρου 49.976 49.976 2 1 3 * 0,039 4 7.796,26 23.388,78 26.429,31 187,11 

   ύνολο 49.976 49.976             7.796,26 23.388,78 26.429,31   

  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ                         

1) 
τισ περιπτώςεισ που δεν προβλϋπεται η χρηςιμοπούηςη ςυνεργεύων με επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ και δεν μπορεύ να γύνει ψεκαςμϐσ ςε  ϐλεσ τισ περιοχϋσ με ψεκαςτικϊ  ςυγκροτόματα 
(τρακτϋρ), οι εργολϊβοι εύναι υποχρεωμϋνοι να χρηςιμοποιόςουν τουσ απαραύτητουσ εργϊτεσ με επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ για να ολοκληρωθεύ ο ψεκαςμϐσ των ελαιοδϋντρων. 

2) 
Ο αριθμϐσ των ελαιοδϋνδρων που αναφϋρονται ςτον πύνακα μποροϑν να αυξηθοϑν  η να ελαττωθοϑν μϐνο εϊν υπϊρξουν νεώτερα και αδιϊςειςτα ςτοιχεύα (ελαιοκομικϐ Μητρώο-
Βιολογικού ελαιώνεσ - κ.λπ.).  

3) ( * )τον ανωτϋρω πύνακα  ϋχουν αφαιρεθεύ τα ελαιϐδενδρα ελαιοκαλλιεργητών που ϋχουν ενταχθεύ ςτο πρϐγραμμα τησ βιολογικόσ Γεωργύασ. 

4) 
Ο αριθμϐσ των ψεκαςτικών ςυγκροτημϊτων που θα χρηςιμοποιοϑνται κϊθε μϋρα  θα εύναι τουλϊχιςτον αυτϐσ που αναγρϊφεται ςτη ςτόλη "ϑνολο απαιτοϑμενων ψεκαςτικών 
ςυγκροτημϊτων", ςϑμφωνα με το παρϐντα Πύνακα Ι. 

5) Για το ςυντελεςτό ψεκαςμών ιςχϑουν τα αναφερϐμενα ςτο παρϐν Παρϊρτημα. 
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Ενότητα 1.02 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων 

 
1. Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να υλοποιόςει και να παραδώςει το ϋργο, 
εκτελώντασ ϐλεσ τισ επιμϋρουσ εργαςύεσ που αυτϐ περιλαμβϊνει, ςϑμφωνα με τη Διακόρυξη, την 
προςφορϊ του, την απϐφαςη κατακϑρωςησ και τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ.  
2. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ και να εφαρμϐζει την ιςχϑουςα εθνικό και κοινοτικό 
νομοθεςύα καθώσ και ϐςα ορύζονται απϐ τισ ιςχϑουςεσ κατϊ το χρϐνο εκτϋλεςησ του ϋργου, 
Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ, ϊδειεσ, εγκρύςεισ, εγκυκλύουσ που αφοροϑν το αντικεύμενο και εκδύδονται 
απϐ τα αρμϐδια Τπουργεύα, ϐπωσ για παρϊδειγμα απϐ το Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 
Σροφύμων (π.χ. ν.4036/2012 (ΥΕΚ Α8) ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει). 
3. Ο Ανϊδοχοσ, οφεύλει να παρϋχει ςυνεχό εκπαύδευςη ςτο προςωπικϐ του (ψεκαςτϋσ) με 
ςκοπϐ την επικαιροπούηςη των γνώςεων ςχετικϊ με αντικεύμενο εργαςύασ, ορθολογικό χρόςη 
εντομοκτϐνων, προςταςύα περιβϊλλοντοσ, κλπ.  
4. Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται 
ςτενϊ με την Αναθϋτουςα Αρχό και τα αρμϐδια ϐργανϊ τησ, υποχρεοϑται δε να λαμβϊνει υπϐψη του 
οποιεςδόποτε παρατηρόςεισ, διορθωτικϋσ ενϋργειεσ, ςχετικϊ με την εκτϋλεςη του Έργου, και να 
ςυμμορφώνεται ϊμεςα με τισ υποδεύξεισ των αρμοδύων οργϊνων.  
5. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να διαθϋτει οποιοδόποτε ειδικϐ εξοπλιςμϐ χρειαςτεύ για την 
εκτϋλεςη των υποχρεώςεων του.  
6. Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να διαθϋτει ςε περιοχό τησ υλοπούηςησ τησ ϑμβαςησ καθ’ ϐλη τη 
διϊρκεια, τουλϊχιςτον ϋνα κλειςτϐ, αςφαλό αποθηκευτικϐ χώρο για φϑλαξη εντομοκτϐνων 
ςκευαςμϊτων και να αποδϋχεται ανεπιφϑλακτα ελϋγχουσ ςτο χώρο αυτϐ εφϐςον του ζητηθεύ. 
7. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ τουσ κανϐνεσ ορθόσ διαχεύριςησ των κενών ςυςκευαςιών 
(περιϋκτεσ) των χρηςιμοποιημϋνων ςκευαςμϊτων. Αυτϋσ θα υπϐκεινται υποχρεωτικϊ απϐ τα 
ςυνεργεύα εφαρμογόσ ςε τριπλϐ ξϋπλυμα κατϊ το ςτϊδιο προετοιμαςύασ του ψεκαςτικοϑ 
διαλϑματοσ. Οι κενού περιϋκτεσ, θα αποτελοϑν επιπλϋον αποδεικτικϐ ςτοιχεύο τησ 
χρηςιμοποιοϑμενησ ποςϐτητασ ςκευϊςματοσ.  
8. Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν δαπϊνεσ ςχετικϋσ με αποζημιώςεισ καταςτροφών και δαπϊνεσ 
ςχετικϋσ με αποζημιώςεισ για κϊθε θετικό και αποθετικό ζημύα, διαφυγϐντα κϋρδη και ατυχόματα 
ςτο προςωπικϐ που θα απαςχοληθεύ ό βλϊβεσ ςε τρύτα πρϐςωπα ό βλϊβεσ ςτην πανύδα ό βλϊβεσ 
ςε πρϊγματα. Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την ευθϑνη, αςτικό ό ποινικό, για ϐλα τα παραπϊνω ακϐμα 
κι αν ςυμβοϑν τυχαύα, ςτο μϋτρο που το ϋργο θα εκτελεςτεύ με ευθϑνη και επιμϋλειϊ του.  
9. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να τηρεύ τισ οικεύεσ διατϊξεισ τησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ 
νομοθεςύασ απϋναντι ςτο απαςχολοϑμενο προςωπικϐ. Για το ςκοπϐ αυτϐ ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται 
να λϊβει ϐλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αςφϊλεια του προςωπικοϑ που απαςχολεύ νομύμωσ ςτο 
ϋργο.  
10. ε περύπτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ απϐ τον 
ανϊδοχο ό μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου που διαθϋτει, υποχρεοϑται μϐνοσ αυτϐσ προσ αποκατϊςταςη τησ 
και ουδεμύα ευθϑνη φϋρει η αναθϋτουςα αρχό και τα αρμϐδια ϐργανϊ τησ.  
11. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να ενεργεύ με επιμϋλεια και φροντύδα ώςτε να εμποδύζει πρϊξεισ ό 
παραλεύψεισ που θα μποροϑςαν να ϋχουν αποτϋλεςμα αντύθετο με το ςυμφϋρον τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ.  
12. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να χρηςιμοποιεύ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου, τον υλικοτεχνικϐ 
εξοπλιςμϐ τον οπούο δόλωςε κατϊ την υποβολό τησ τεχνικόσ προςφορϊσ του ό ιςοδϑναμο 
εξοπλιςμϐ.  
13. ε περύπτωςη ανωτϋρασ βύασ, η απϐδειξη αυτόσ βαρϑνει εξ' ολοκλόρου τον Ανϊδοχο, ο 
οπούοσ υποχρεοϑται εντϐσ το πολϑ 24 ωρών απϐ τϐτε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ, που 
ςυνιςτοϑν κατϊ την ϊποψό του την ανωτϋρα βύα, να τα αναφϋρει εγγρϊφωσ και να προςκομύςει 
ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.  
14. Η Αναθϋτουςα Αρχό (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των αρμοδύων οργϊνων τησ) 
απαλλϊςςεται απϐ κϊθε ευθϑνη και υποχρϋωςη απϐ τυχϐν ατϑχημα ό απϐ κϊθε ϊλλη αιτύα κατϊ 
την εκτϋλεςη του Έργου. 
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15. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εύναι Ένωςη/Κοινοπραξύα, τα Μϋλη που αποτελοϑν την 
Ένωςη/Κοινοπραξύα θα εύναι απϐ κοινοϑ και εισ ολϐκληρο υπεϑθυνα ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ 
Αρχόσ για την εκπλόρωςη ϐλων των απορρεουςών απϐ τη Διακόρυξη υποχρεώςεων τουσ. Συχϐν 
υφιςτϊμενεσ μεταξϑ τουσ ςυμφωνύεσ περύ κατανομόσ των ευθυνών τουσ ϋχουν ιςχϑ μϐνον ςτισ 
εςωτερικϋσ τουσ ςχϋςεισ και ςε καμύα περύπτωςη δεν δϑνανται να προβληθοϑν ϋναντι τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ ωσ λϐγοσ απαλλαγόσ του ενϐσ Μϋλουσ απϐ τισ ευθϑνεσ και τισ υποχρεώςεισ του 
ϊλλου ό των ϊλλων Μελών για την ολοκλόρωςη του Έργου.  
16. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ εύναι Ένωςη/Κοινοπραξύα και κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ οποιαδόποτε απϐ τα Μϋλη τησ Ένωςησ/Κοινοπραξύασ εξαιτύασ 
ανικανϐτητασ για οποιοδόποτε λϐγο ό λϐγω ανωτϋρασ βύασ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ 
υποχρεώςεισ του, τα υπϐλοιπα Μϋλη ςυνεχύζουν να φϋρουν την ευθϑνη ολοκλόρωςησ τησ 
ϑμβαςησ με τουσ ύδιουσ ϐρουσ.  

 
 

Ειδικϋσ ποινικϋσ ρότρεσ υποβϊλλονται ςτισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ ςϑμφωνα με το Παρϊρτημα Ι κεφϊλαιο 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ οι οπούεσ αναφϋρονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ: 

 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΗ 'Η ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΠΟΙΝΗ Ή ΠΡΟΣΙΜΟ 

1 
Αδικαιολϐγητη καθυςτϋρηςη τησ ϋναρξησ ό τησ 
περϊτωςησ ό τησ ενδιϊμεςησ διακοπόσ του 
ψεκαςμοϑ.  

500€ /ημϋρα καθυςτϋρηςησ. 

2 Μη ανϊρτηςη των ανακοινώςεων 50€/ημϋρα 

3 

Ο ψεκαςμϐσ δεν γύνεται ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ 
και τησ υποδεύξεισ των ΔΑΟΚ τησ ΠΕ Μεςςηνύασ και 
τα αναφερϐμενα ςτα Παραρτόματα Ι και ΙΙ τησ 
παροϑςασ πρϐςκληςησ.    

1. Ο ανϊδοχοσ δεν θα αμεύβεται για το 
εκτελεςθϋν ϋργο την ημϋρα αυτό και θα του 
καταλογύζεται η αξύα των 
χρηςιμοποιηθϋντων φυτοπροςτατευτικών 
προώϐντων, για την παραςκευό του 
ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ.  
2. Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να επαναλϊβει 
τον ψεκαςμϐ χωρύσ αμοιβό, ςτην ϋκταςη που 
εφαρμϐςτηκε ανεπιτυχόσ ψεκαςμϐσ.   
3. Επιπλϋον ο χρϐνοσ που χϊθηκε μϋχρι την 
εφαρμογό του ςωςτοϑ ψεκαςμοϑ, λογύζεται 
ςαν καθυςτϋρηςη ϋναρξησ και επιβϊλλονται 
οι προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 
4. ε περύπτωςη επαναλαμβανϐμενησ 
πλημμελοϑσ εκτϋλεςησ του ϋργου παρϊ τισ 
προειδοποιόςεισ των ΔΑΟΚ τησ ΠΕ 
Μεςςηνύασ και μη ςυμμορφώςεωσ προσ τισ 
υποδεύξεισ τησ ανωτϋρω υπηρεςύασ, τϐτε 
εφαρμϐζεται η παρϊγραφοσ 4.9 τησ 
παροϑςασ Πρϐςκληςησ, περύ κόρυξησ του 
οικονομικοϑ φορϋα ωσ ϋκπτωτου. 

4 
Σα υλικϊ δακοκτονύασ δεν φυλϊςςονται ςε 
κλειςτοϑσ και δροςεροϑσ χώρουσ καλϊ 
αςφαλιςμϋνουσ.  

200€/διαπύςτωςη παρϊβαςησ 

5 
Απώλεια υλικών. Μη επιςτροφό κενών ό 
επιςτροφό κενών πλημμελώσ ξεπλυμϋνων. 

Η αξύα των υλικών, καταλογύζεται ςτον 
εργολϊβο με την τιμό του ςκευϊςματοσ  

6 

Μη χρηςιμοποιηθϋν ψεκαςτικϐ διϊλυμα τησ ύδιασ 
ημϋρασ, εκτϐσ περιπτώςεων ανώτερησ βύασ (π.χ. 
απϐτομη μεταβολό του καιροϑ, εργατικϐ ατϑχημα 
κ.α.).  

Η αξύα του διαλϑματοσ που δεν 
χρηςιμοποιόθηκε, καταλογύζεται ςτον 
εργολϊβο . 

7 

Χεκαςμϐσ βυτύων, με χρονικό διϊρκεια μικρϐτερη 
απϐ 2 ώρεσ και 30 λεπτϊ ςτισ πεδινϋσ περιοχϋσ και 
3 ώρεσ 30 λεπτϊ, ςτισ περιοχϋσ με μεγϊλη κλύςη και 
δϑςκολο ανϊγλυφο. 

300€/βυτύο.  
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8 Απώλεια ό καταςτροφό ςυςκευών GPS, κινητών 
τηλεφώνων ό ϊλλων ςυςκευών παρακολοϑθηςησ.   

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αντικαταςτόςει 
τον εξοπλιςμϐ.  

9 
υνεχϐμενεσ και αδικαιολϐγητεσ διακοπϋσ ςτη 
λειτουργύα των ςυςκευών παρακολοϑθηςησ. 

Ο ανϊδοχοσ υποχρεοϑται ςτην επανϊληψη 
του βυτύου χωρύσ αμοιβό, με καταλογιςμϐ 
τησ αξύασ των υλικών που χρηςιμοποιόθηκαν 
για την επανϊληψη του ψεκαςμοϑ. 

 
 
Σο ςϑνολο των ποινικών ρητρών του ωσ ϊνω πύνακα περιπτώςεων δεν μπορεύ να υπερβαύνει το δϋκα τοισ 
εκατϐ (10%) τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, εκτϐσ αν αιτιολογημϋνα η αναθϋτουςα αρχό αποφαςύςει ϊλλωσ. 
 
Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου.  
 
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον ανϊδοχο 
ϋκπτωτο. 
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Ενότητα 1.03 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Σεχνικό Προςφορϊ 
 

ΜΕΡΟ Α' 
ΠΙΝΑΚΑ II 

 
Α/Α Σμόμα του Διαγωνιςμού - Σοπικό Κοινότητα:  

 

…
…
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ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 
ΕΛΚΤΣΗΡΑ  

  

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ   

ΑΡ. ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΕΛΚΤΣΗΡΑ   
ΑΡ. ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ  
ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΦΕΙΡΙΣΗ   
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΦΕΙΡΙΣΗ   

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 
ΒΤΣΙΟΤ 

 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ  
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ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 
ΕΛΚΤΣΗΡΑ  

  

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ   
ΑΡ. ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΕΛΚΤΣΗΡΑ   

ΑΡ. ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΦΕΙΡΙΣΗ   

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΦΕΙΡΙΣΗ   

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 
ΒΤΣΙΟΤ 

 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ  

…
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ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 
ΕΛΚΤΣΗΡΑ  

  

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ   
ΑΡ. ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΕΛΚΤΣΗΡΑ   

ΑΡ. ΑΥΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΦΕΙΡΙΣΗ   

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΦΕΙΡΙΣΗ   

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ 
ΒΤΣΙΟΤ 

 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  
ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ  
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ΜΕΡΟ Β'  
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ ΔΗΛΨΕΨΝ ΠΟΤ ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ ΣΗΝ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
Α' ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

 (ϊρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕ ΜΕΗΝΙΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:  

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σϐποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμϐσ Δελτύου Σαυτϐτητασ:  Σηλ:  

Σϐποσ Κατοικύασ:  Οδϐσ:  
Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. 
Σηλεομοιοτϑπου 
(Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομεύου 

(Εmail):  
 
Με ατομικό μου ευθϑνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω: 

Για την παροχό υπηρεςιών για τον απϐ εδϊφουσ δολωματικϐ ψεκαςμϐ ελαιοδϋνδρων ςτα πλαύςια του Προγρϊμματοσ 
υλλογικόσ Καταπολϋμηςησ του Δϊκου τησ Ελιϊσ για τα ϋτη 2022, 2023, 2024 ςτην Περιφερειακό Ενϐτητα Μεςςηνύασ για την 
Σ.Κ. Κϋντρου, που θα γύνει ςτισ     -7-2022: 

 
1. Ότι για τα αναφερϐμενα ςτη ςυνημμϋνη κατϊςταςη (ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ) ονοματεπώνυμα αυτών που θα εργαςτοϑν ςτη 

δακοκτονύα, ϋχω εξαςφαλύςει τη ςυνεργαςύα, με κϊθε νϐμιμο τρϐπο (π.χ. υπογραφό ςυμβϊςεων, υπεϑθυνων δηλώςεων 
κ.τ.λ.) για ϐλο το χρονικϐ διϊςτημα εκϊςτου ϋτουσ εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ (15 Ιουνύου-15 
Νοεμβρύου) των ετών 2022, 2023, 2024.  

2. Ότι οι χρηςιμοποιοϑμενοι γεωργικού ελκυςτόρεσ εύναι εφοδιαςμϋνοι με ϊδεια κυκλοφορύασ, αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο ςε 
ιςχϑ και ϐτι οι χρόςτεσ αυτών (οδηγού) κατϋχουν την κατϊλληλη ϊδεια οδόγηςησ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ςε ιςχϑ. Ο 
ψεκαςτόσ του κϊθε ψεκαςτικοϑ ςυγκροτόματοσ εύναι κϊτοχοσ Πιςτοποιητικοϑ Γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ 
γεωργικών φαρμϊκων ςε ιςχϑ. Σα ψεκαςτικϊ μηχανόματα (βυτύα) διαθϋτουν Πιςτοποιητικϐ Επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ 
εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων ςε ιςχϑ. Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ εύναι ςε ιςχϑ κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ μου. 

3. Ότι θα εξαςφαλύςω τον απαραύτητο αριθμϐ επινώτιων ψεκαςτόρων, που απαιτοϑν τα ςυνεργεύα ψεκαςμοϑ με 
επινώτιουσ ψεκαςτόρεσ, και τον απαραύτητο αριθμϐ ψεκαςτών, οι οπούοι θα διαθϋτουν το προβλεπϐμενο πιςτοποιητικϐ 
γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων. 

4. Ότι θα παρϋχω ςτουσ ψεκαςτϋσ μϋςα προςταςύασ (φϐρμεσ, μϊςκεσ, γϊντια κ.τ.λ.), ϐπωσ αναφϋρονται ςτην παρ V- 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΧΕΚΑΣΨΝ του Παραρτόματοσ I (ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ) τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ, 
τα οπούα θα χρηςιμοποιηθοϑν υπ΄ ευθϑνη μου κατϊ την ώρα εκτϋλεςησ των ψεκαςμών.  

5. Εφϐςον τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ του προςωπικοϑ και των μϋςων που θα χρηςιμοποιόςω για την ςυγκρϐτηςη 
ςυνεργεύων ψεκαςμοϑ, (ϊδεια κυκλοφορύασ ελκυςτόρα, ϊδεια οδόγηςησ, αςφαλιςτόριο ςυμβϐλαιο, πιςτοποιητικϐ 
γνώςεων ορθολογικόσ χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων, πιςτοποιητικϐ επιθεώρηςησ εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών 
φαρμϊκων) λόξουν εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ ιςχϑοσ τησ ϑμβαςησ, θα μεριμνόςω για τη θεώρηςη, ανανϋωςη ό 
επανϋκδοςη ϐλων των ωσ ϊνω απαιτοϑμενων δικαιολογητικών, ϋτςι ώςτε αυτϊ να εύναι πϊντα ςε ιςχϑ για ϐλο το 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων 
υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
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χρονικϐ διϊςτημα εκϊςτου ϋτουσ εφαρμογόσ του Προγρϊμματοσ Δακοκτονύασ (15 Ιουνύου-15 Νοεμβρύου) των ετών 
2022, 2023, 2024.  

6. Ότι θα διαθϋτω κατϊλληλο αποθηκευτικϐ χώρο για την φϑλαξη των γεωργικών φαρμϊκων. 
7. Ότι αποδϋχομαι, ςυντελώ, ςυνεργϊζομαι και εξαςφαλύζω την ορθό εφαρμογό τησ χρόςησ ςυςτημϊτων ελϋγχου 

ψεκαςμοϑ (ςυςκευϋσ GPS, κινητϊ τηλϋφωνα ό ϊλλεσ ςυςκευϋσ παρακολοϑθηςησ) ςτισ ελαιοκομικϋσ περιοχϋσ, τισ οπούεσ 
θα ορύςει η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεςςηνύασ. 

8. Ότι δεν θα ςυμμετϊςχω ςε διαγωνιςμϐ αναδϐχου υπηρεςιών Παγιδοθεςύασ που επύςησ διενεργεύ ό θα διενεργόςει η ΠΕ 
Μεςςηνύασ για τα ϋτη 2022, 2023 και 2024, με ποινό αποκλειςμοϑ του ςυνϐλου των προςφορών ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχω 

9. Ότι ϋλαβα γνώςη και αποδϋχομαι ανεπιφϑλακτα του ϐρουσ τησ παροϑςασ Πρϐςκληςησ τησ ΠΕ Μεςςηνύασ με αρ. 
ΦΦ/2022. 

 

 
Ημερομηνύα:    ……./………../2022 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Τπογραφό) 
 

 
(1) Αναγρϊφεται απϐ τον ενδιαφερϐμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημϐςιου τομϋα, που απευθϑνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονϐτα ό αρνεύται ό αποκρϑπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 
τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκϐπευε να προςπορύςει ςτον εαυτϐν του ό ςε 
ϊλλον περιουςιακϐ ϐφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκϐπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών.  
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω ϐψη τησ και υπογρϊφεται απϐ τον δηλοϑντα ό την δηλοϑςα. 
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Β' ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ  

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(ϊρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΕ ΜΕΗΝΙΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:  

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σϐποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμϐσ Δελτύου Σαυτϐτητασ:  Σηλ:  

Σϐποσ Κατοικύασ:  Οδϐσ:  
Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτϑπου (Fax):  Δ/νςη Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύου(Εmail): 

Με ατομικό μου ευθϑνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ϐτι: 

Θα εργαςτώ ςτο Πρϐγραμμα Δακοκτονύασ 2022-2023-2024 τησ ΠΕ Μεςςηνύασ, για τη ςυγκρϐτηςη ςυνεργεύου ψεκαςτικών 
ςυγκροτημϊτων, του αναδϐχου (ΟΝΟΜΑ ΕΠΨΝΤΜΟ)……………………...................., ……………………………………...διαθϋτοντασ 
τον/τουσ με αριθμϐ κυκλοφορύασ …………………………………………………………….………. …………………διαξονικϐ/οϑσ γεωργικϐ/οϑσ 
ελκυςτόρα/εσ του/των οπούου/ων εύμαι ιδιοκτότησ 
ό /και ωσ χειριςτόσ γεωργικοϑ ελκυςτόρα ό/και διαθϋτοντασ το/τα ιδιϐκτητο/α βυτύο/α μου με αριθμϐ ςειρϊσ  
……………………………............................................. (4) 

 
Ημερομηνύα:    ……./………../2022 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Τπογραφό) 
 
 

(1) Αναγρϊφεται απϐ τον ενδιαφερϐμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημϐςιου τομϋα, που απευθϑνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονϐτα ό αρνεύται ό αποκρϑπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεϑθυνη δόλωςη του ϊρθρου 8 
τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκϐπευε να προςπορύςει ςτον εαυτϐν του ό ςε 
ϊλλον περιουςιακϐ ϐφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκϐπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών.  
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω ϐψη τησ και υπογρϊφεται απϐ τον δηλοϑντα ό την δηλοϑςα.  
  
 

 

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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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

 
 
 

ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Ο υπογεγραμμϋνοσ …………………………………………… του ………………………………………………………………….. 
Εργολϊβοσ ψεκαςμών, κϊτοικοσ (ακριβόσ διεϑθυνςη)………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
Σηλϋφωνο …………………………     
Προςφϋρω για τον ψεκαςμϐ των ελαιϐδεντρων τησ παρακϊτω Σοπικόσ Κοινϐτητασ την 
αντύςτοιχη τιμό για κϊθε προςτατευϐμενο ελαιϐδενδρο: 

 
 

Α/Α 
ΣΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΑΝΑ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ Ε € 

ΦΨΡΙ ΥΠΑ 
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΨ 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ 

ΦΨΡΙ ΥΠΑ 
ΟΛΟΓΡΑΥΨ 

1 Σ.Κ. Κϋντρου 

  
 
    

 
 
                                                                                                      ………/………/2022 
 
 
 
                                                                                                          ΤΠΟΓΡΑΥΗ 
                                                                                                   ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ 
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