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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έλεγχου των 
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια 
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023 & 2024 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. 
 
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό 
Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη παροχή υπηρεσιών έλεγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο 
της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023 & 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. 
Προϋπολογισμός: Εκατό Σαράντα Πέντε Χιλιάδες Εξακόσια Είκοσι Ένα Ευρώ και Ογδόντα λεπτά (145.621,80 
€) χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 13% (164.552,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%). 
 
Αντικείμενο σύμβασης   
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023 & 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, με 
συνολικό αριθμό 2.941.562 προστατευόμενων ελαιόδεντρων και προϋπολογιζόμενης αξίας Εκατό Σαράντα 
Πέντε Χιλιάδες Εξακόσια Είκοσι Ένα Ευρώ και Ογδόντα λεπτά (145.621,80 €) χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού 13%.Η 
διαίρεση σε τμήματα του ελαιώνα κάθε Περιφερειακής Ενότητας γίνεται με κριτήρια όπως (ομοιογένεια, 
υψομετρική ζώνη, αριθμό τομεαρχών, δυναμική των πληθυσμών κ.λ.π.).  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών ενός τμήματος στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν 
υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος παγιδοθεσίας (εφαρμόζεται όταν η 
καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες) ή 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την αλλαγή αυτών ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο 
αστάθμητο παράγοντα. 
Δεν θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα της παγιδοθεσίας στις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες εφόσον οι οικείοι 
Δήμοι μετά από σχετική απόφαση των Δημοτικών Συμβουλίων τους δεν αποδέχονται την εφαρμογή του 
Προγράμματος. 
Αναλυτικότερη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών, των ειδικών όρων σύμφωνα με τις οποίες θα 

γίνεται η εφαρμογή των παγίδων υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ 

ΟΡΟΙ) της σχετικής διακήρυξης.  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα 
τμήματα (Τμήμα Α’, Τμήμα Β’, Τμήμα Γ’, Τμήμα Δ’, Τμήμα Ε’, Τμήμα ΣΤ’) όπως αυτά παρουσιάζονται στον 
κάτωθι πίνακα. 
 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 77100000-1- Γεωργικές Υπηρεσίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 
(13%) 

A’ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ) 

283 30.869,64 € 34.882,70 

B’ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ 
ΑΝΝΑΣ) 

183 19.961,64 € 22.556,66 

Γ’ (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ) 484 52.794,72  € 59.658,04 

Δ’ (ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ) 309 33.705,72  € 38.087,46 

Ε’ (ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ) 13 1.418,04  € 1.602,38 

ΣΤ’ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ) 63 6.872,04 € 7.765,40 

 
Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
 
Κριτήρια Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής ανά τμήμα. 
 
Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού δυο τοις 

εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., του τμήματος/ων για τα οποία υποβάλλει προσφορά. 
 
Χρόνος, τόπος, γλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών  
α) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την 23η   Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00. 

β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
γ) Νόμισμα: Ευρώ (€). 
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο: 06 -03-2023. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» : 24η Μαρτίου 2023 και ώρα  10:00 π.μ. 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.pste.gov.gr 
Κωδικός ΝUTS: EL642 ΕΥΒΟΙΑ. 
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΑΔΑ: ΨΥ7Π7ΛΗ-ΜΓΠ



Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 
 
Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της. 
Η διάρκεια όλου του έργου παγιδοθεσίας (παραλαβή, σήμανση, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, 
καθαρισμός και παράδοση στην Υπηρεσία των δακοπαγίδων) στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής 
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023 & 2024 κατά τα οριζόμενα στην παρούσα είναι από 
10/6 έως 1/11 εκάστου έτους. 
 
Χρηματοδότηση 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδος  - Π.Ε. Ευβοίας από τον ΚΑΕ 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής». 
Έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 22529/01-02-2023 (ΑΔΑΜ: 22REQ012065565, ΑΔΑ: 62Ω27ΛΗ-ΖΕΤ) Απόφαση  
έγκρισης ποσού  82.276,32€ για το οικονομικό έτος 2023, και 82.276,32€ για το 2024 για την Παροχή 
Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του 
Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς της Π.Ε. Εύβοιας (Ε.Φ 073, ΚΑΕ 5241). 

 
Προδικαστική Προσφυγή 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η 
διαδικασία, οι προθεσμίες άσκησης της προδικαστικής προσφυγής γίνονται σύμφωνα με τα αναλυτικά 
οριζόμενα στα άρθρα 361, 362, 363, 364, 365, 366 και 367 του Ν.4412/2016.  
 
Δημοσιότητα  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr. Και έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  185007. 
Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με την περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 
Η Διακήρυξη και η παρούσα περίληψη θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.pste.gov.gr, στην διαδρομή : Θέλω να ► Δώ Προκηρύξεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Π.Στ.Ε 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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