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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611352-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λαμία: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
2022/S 213-611352

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 35132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.koutras@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231030752
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2023, 2024 & 2025
Αριθμός αναφοράς: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/ΔΑΑΠ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90922000 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι :
1. Η Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
(5 Περιφερειακές ενότητες), το οποίο περιλαμβάνει την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των 
κουνουπιών και τη διενέργεια παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας, ακμαιοκτονίας, υπολειμματικής ακμαιοκτονίας 
και δράσεων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ασθένειες που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας.
2. Η καταπολέμηση κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας στους ορυζώνες της Λαμίας και σε 
εκτεταμένα φυσικά συστήματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου δεν είναι εφικτή η επίγεια καταπολέμηση 
με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ).
3. Σύνταξη τελικής έκθεσης για τη συνολική αποτελεσματικότητα του έργου καταπολέμησης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 137 096.78 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κατά τόπους σε συγκεκριμένα σημεία και των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα σύμβαση αφορά :
1. Την παρακολούθηση από εδάφους των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο της περιοχής υλοποίησης 
του έργου στην Περιφέρεια ΣΤΕ (εκτιμώμενη έκταση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που θα ελέγχονται σε 
εβδομαδιαία βάση 60.000 στρ.), δράσεις προστασίας της δημόσιας υγείας που μεταδίδονται από διαβιβαστές, 
τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των διενεργούμενων για την προνυμφο-κτονία αεροψεκασμών, καθώς και τη 
διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα της περιοχής. Αντικείμενο του 
έργου αποτελεί επίσης η διενέργεια επίγειων ψεκασμών ακμαιοκτονίας σε επιλεγμένες περιοχές, καθώς και η 
διενέργεια παρεμβάσεων υπολειμματικής ακμαιο-κτονίας σε επίσης επιλεγμένα σημεία της Περιφέρειας ΣΤΕ, 
μετά από υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και διασφαλισθούν οι απαραίτητες 
άδειες από τις αρμόδιες Αρχές.
2. Την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων ψεκασμών στους ορυζώνες της περιοχής Λαμίας (9.000 
στρέμματα) καθώς και σε εκτεταμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες 
περιοχές σε όλη την ΠΣΤΕ, όπου χρειαστεί με ειδικά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜηΕΑ), για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας. Η συνολική έκταση που θα απαιτηθεί 
να ψεκαστεί καθόλη τη διάρκεια του έργου είναι 54.000 στρέμματα, ήτοι 18.000 στρ. ετησίως. Οι ψεκασμοί θα 
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γίνουν στις εστίες προνυμφών που θα εντοπισθούν από τις διενεργούμενες δειγματο-ληψίες στις περιοχές 
εφαρμογής.
3. Η διενέργεια δειγματοληψιών και το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών με στόχο την παρα-κολούθηση της 
εξέλιξης ανάπτυξης των κουνουπιών (προνύμφες – τέλεια έντομα) στις περιοχές των ορυζώνων της Λαμίας.
3.Την χρησιμοποίηση ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) κατάλληλα για τους από αέρος 
ψεκασμούς προνυμφοκτονίας κατά την εκτέλεση του έργου, τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ όλη τη 
διάρκεια του έργου στον τόπο εκτέλεσης του έργου.
4. Την προμήθεια των εγκεκριμένων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών .
5. Σύνταξη τελικής έκθεσης για τη συνολική αποτελεσματικότητα του έργου καταπολέμησης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει μέτρα προστασίας του προσωπικού και να προβαίνει σε ενημέρωση του 
κοινού σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 137 096.78 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Δυνατότητα παράτασης σύμβασης έως ένα (1) μήνα,

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Δικαίωμα προαίρεσης: 56.269,16 €
ΦΠΑ (24%): 13.504,59 €
Σύνολο (με ΦΠΑ): 69.773,75€
Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά στην χρονική επέκταση της σύμβασης, εάν τούτο καταστεί σκόπιμο. Αποτελεί 
δε, μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης. Αναλογεί σε 2,63% του αρχικού αντικειμένου της 
σύμβασης και ερμηνεύεται κατ’ αναλογία σε ένα (1) μήνα με βάση το ρυθμό εκτέλεσης της σύμβασης.Οι 
υπηρεσίες, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, θα τιμολογούνται με βάση την τιμή της 
οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου

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

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:
Εγγραφή σε επαγγελματικό επιμελητήριο
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III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 07/12/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 08 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/12/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΩΦ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2 - ΛΑΜΙΑ
(3ος ΟΡΟΦΟΣ)

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: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141224
Φαξ:  +30 2313319135
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-prcurement.gr
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VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κωδικός: 351312
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.koutras@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231030752
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 
που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κωδικός: 35132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.koutras@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231030752
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
01/11/2022
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