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ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ
Η παξνχζα κειέηε, πποϋπολογιζμού 16.000,00 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος
Φ.Ο.Α. 24%, αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ
πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ (ζπλδξνκεηηθψλ ζην πξφγξακκα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ)
ελεξγεηψλ θαηαπνιέκεζεο ζην θπζηθφ, πεξηαζηηθφ, αγξνηηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
δήκνπ καο, θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο
Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, γηα ην έηνο 2021 θαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πληνληζηή ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Σν πξφγξακκα απηφ σο άλσ, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο
δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ θαηαπνιέκεζεο
θνπλνππηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα θαιχςεη ην αζηηθφ,
πεξηαζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο (ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζ.πξση.
56341/3-3-2021 ηεο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ).
Ο Γήκνο σο αξκφδηνο Φνξέαο ελεκεξψλεη -κε αλαθνηλψζεηο- ηνπο ηδηνθηήηεο ρψξσλ
ζηηο αζηηθέο, εκηαζηηθέο, ή αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ (ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα
ηηο ηνπξηζηηθέο, θαζψο θαη δεκφζηεο Τπεξεζίεο). Όινη νη αλσηέξσ πξέπεη λα θξνληίδνπλ
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ εζηηψλ ή θαη ηνλ έιεγρν ησλ θνπλνππηψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο
ρψξνπο ηδηνθηεζίαο ή δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε: δηαθνζκεηηθέο
δεμακελέο ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ, πεηακέλα ιάζηηρα απηνθηλήησλ, ζεκέιηα
αλαγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ, θξαγκέλεο πδξνξξνέο, θξεάηηα φκβξησλ, ζέζεηο κε
ιηκλάδνληα λεξά θιπ). Η δηαρείξηζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ζηε
δηεζλή πξαθηηθή.
Σα θνπλνχπηα είλαη δηαβηβαζηέο ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ γηα ηε κεηάδνζε ζνβαξψλ
αζζελεηψλ, ελψ ζεκαληηθά δπζκελείο είλαη θαη νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ
πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ αλαπηχζζνληαη πςεινί πιεζπζκνί
θνπλνππψλ. Η εκθάληζε κάιηζηα θαηά ηα ηειεπηαία έηε πεξηζηαηηθψλ ινίκσμεο απφ ηνλ ηφ
ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ θαη εινλνζίαο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κα, θαζψο θαη ε χπαξμε
θηλδχλνπ εηζαγσγήο άιισλ ηψλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνχπηα (π.ρ. ηψλ Zika,
Chikungunya, Γάγθεηνπ ππξεηνχ) θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε νξγάλσζεο θαη έγθαηξεο
εθαξκνγήο νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ησλ εληφκσλ απηψλ. Η
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ λφζσλ πνπ κεηαδίδνληαη κε θνπλνχπηα βαζίδεηαη ζηε
κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνπλνππηψλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ζηελ παξεκπφδηζε ηεο επαθήο κεηαμχ δηαβηβαζηψλ θαη
αλζξψπσλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.Γ1α/Γ.Π. νηθ. 13110/01-03-2021 εγθχθιην
ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ην ππ’ αξηζ. πξση.56341/03-03-2021 έγγξαθφ ηεο ε Γ/λζε
Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ νη Γήκνη νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ –
παξάιιεια κε ηηο Πεξηθέξεηεο- ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε εζηηψλ αλαπαξαγσγήο
θνπλνππηψλ, ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ θαη λα
πινπνηνχλ έξγα θνπλνππνθηνλίαο, βάζεη ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο,

εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν, κεηά απφ ζπλελλφεζε, ελεκέξσζε θαη ζχκθσλε γλψκε ησλ
Πεξηθεξεηψλ πάληα ζε πιαίζην ζπλεξγαζίαο.
ηα πιαίζηα απηά, πξνηηζέκεζα σο Γήκνο, -κε αλάζεζε ζε αλάδνρν- λα γίλνπλ
παξεκβάζεηο (πνπ ζα αμηνινγεζνχλ αλαγθαίεο, θαη εληφο ησλ δπλαηνηήησλ) θπξίσο ζε
ηδησηηθνχο ρψξνπο σο άλσ ζην δήκν, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ηδηνθηήηεο απηψλ.
ηνρεπκέλα, δπλάκεζα λα εληζρχζνπκε κε ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο ζην δήκν καο,
θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζήο καο κε ηνλ αλάδνρν (ν νπνίνο ζα
αθνινπζήζεη απηή ηελ ηερληθή κειέηε, εθφζνλ έρνπκε ηε ζχκθσλε γλψκε απφ ηελ νηθεία
Πεξηθέξεηα), ηελ θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ, φπνπ παξίζηαηαη αλάγθε θαη ζε κε
ηδησηηθνχο ρψξνπο, θαη εθηφο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, (θξεάηηα, εθηάζεηο ή ζέζεηο κε
ιηκλάδνληα, ζηάζηκα λεξά, δχζβαηα παξαπνηάκηα κέξε (κε drones) θ.ν.θ.), γηα έλα
ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ αξρή ηεο ζχκβαζεο δήκνπ κε ηνλ αλάδνρν.
Απηέο νη ζηνρεπκέλεο επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο
ζχκβαζεο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ απφ ηε Πεξηθέξεηα, νπφηε ζα ιήμεη νη δξάζεηο
ζ’απηνχο ηνπο ηνκείο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα απνζηέιιεη ζηε Γ/λζε Γεκφζηαο
Τγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζηνηρεία αλαθνξηθά κε:
 Σελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ (χκβαζε, δξάζεηο,
πξνυπνινγηζζέλ πνζφ, δηάξθεηα, ζηνηρεία αλαδφρνπ)
 Μεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ εξγαζηψλ (ραξηνγξάθεζε, αλαιπηηθά ζηνηρεία
εθαξκνγψλ – δεηγκαηνιεςηψλ, ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ινηπψλ
εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
 Πίλαθα κεληαίαο αλαθνξάο δξάζεσλ ειέγρνπ θνπλνππηψλ.
Οεπιοσή παπέμβαζηρ - καηαπολέμηζηρ
1) Ιδησηηθνί ρψξνη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
Τινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο
(φπσο βφζξνη, πηζίλεο, δεμακελέο, πεγάδηα, θιπ) κέζα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνπο πνιίηεο γηα ηε ζχκθσλε γλψκε. Υξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο
πξνγξάκκαηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 30-11-2021.
2) Φπζηθφ, πεξηαζηηθφ, αγξνηηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ.
ηνρεπκέλεο ελέξγεηεο θνπλνππνθηνλίαο ζην θπζηθφ, πεξηαζηηθφ, αγξνηηθφ θαη αζηηθφ
πεξηβάιινλ, θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πληνληζηή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ηνπο πξψηνπο κήλεο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ έσο έλαξμε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ απφ ηε
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.
Ο αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ έξγνπ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ.
Ανηικείμενο ηηρ ςπηπεζίαρ
Σν αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ πεξηιακβάλεη ζε γεληθέο
γξακκέο ηα παξαθάησ ζηάδηα, γηα ηηο εθαξκνγέο θαηφπηλ ππνδείμεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα
ηνπο πξψηνπο κήλεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
1. Υαξηνγξάθεζε εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
εθαξκνγήο έξγνπ.
2. Έιεγρνο θαη δεηγκαηνιεςίεο πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο
εθαξκνγήο έξγνπ.
3. Οξηνζέηεζε επηθαλεηψλ γηα ςεθαζκφ.
4. Γηελέξγεηα ςεθαζηηθψλ παξεκβάζεσλ απφ εδάθνπο.
5. Φεθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, φπσο πνηακφο
Δπξψηαο εληφο πάξηεο, πνηακφο Δπξψηαο πεξηνρή θνχξαο, πνηακφο Δπξψηαο
βφξεηα ηεο πφιεο ηεο πάξηεο θ.α., ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε
ςεθαζηηθνχ κε επαλδξσκέλνπ πηεηηθνχ κέζνπ (drone), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
(ΤΠΑ) κε ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε
δχζθνια πξνζεγγίζηκα ζεκεία.
6. Δπίβιεςε θαη Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ςεθαζκψλ.

7. Γεηγκαηνιεςίεο αθκαίσλ θνπλνππηψλ κε ηελ ηνπνζέηεζε παγίδσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο φριεζεο.
Λεθοδολογία
Η θαηεμνρήλ κέζνδνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ είλαη ε πξνλπκθνθηνλία. Σα
πιενλεθηήκαηα ηεο πξνλπκθνθηνλίαο είλαη ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα, νη επεκβάζεηο
κηθξήο θιίκαθαο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ην ρακειφ θφζηνο θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηή
επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο.
Οη εθαξκνγέο ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ ζα πεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο πξνλπκθνθηνλίαο
κε ςεθαζκνχο εδάθνπο θαη ζα ζπλδπάδνληαη κε πεξηνξηζκέλεο θαη εληνπηζκέλεο
εθαξκνγέο αθκαηνθηνλίαο, ψζηε λα επηηεπρεί ε κέγηζηε δπλαηή κείσζε ησλ εληφο νηθηζκψλ
θαη δπλεηηθά θαη εθηφο νηθηζκψλ θνπλνππηψλ.
Οη ςεθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, φπσο πνηακφο
Δπξψηαο εληφο πάξηεο, πνηακφο Δπξψηαο πεξηνρή θνχξαο, πνηακφο Δπξψηαο βφξεηα
ηεο πφιεο ηεο πάξηεο θ.α., ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε ςεθαζηηθνχ κε
επαλδξσκέλνπ πηεηηθνχ κέζνπ (drone), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) κε ηνλ απαηηνχκελν
ηερληθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε δχζθνια πξνζεγγίζηκα ζεκεία.
α. Ενηοπιζμόρ και σαπηογπάθηζη εζηιών ππονςμθών κοςνοςπιών ζηην πεπιοσή
γενικά εθαπμογήρ ηος έπγος.
Θα θαηαγξαθνχλ φιεο νη κφληκεο εζηίεο πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ. Όιεο
νη εζηίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξεαηίσλ, ζα ηνπνζεηεζνχλ γεσαλαθεξφκελεο ζε
ζχζηεκα GIS (Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ).
β. Οαπακολούθηζη ππονςμθών κοςνοςπιών
ηηο αλνηθηέο εζηίεο αλαπαξαγσγήο ησλ ρψξσλ εληφο ησλ νηθηζκψλ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ
ππάξρεη πξφζβαζε θαη δπλαηφηεηα, πξνβιέπεηαη ε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ
αλά δεθαπελζήκεξν. Η θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ ζα γίλεηαη αλά εζηία, πιεζπζκηαθή
εθηίκεζε, ζηάδην αλάπηπμεο θαη αλά είδνο (ην πξψην δηάζηεκα, θαη εθηφο νηθηζκψλ, ππφ
ηνπο φξνπο σο άλσ αλαθέξζεθαλ).
γ. Ξπιοθέηηζη επιθανειών για τεκαζμό
Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο παξαθνινχζεζεο, νξγαλψλνληαη νη ςεθαζηηθέο παξεκβάζεηο.
Κξηηήξηα γηα ηελ απφθαζε ηνπ ςεθαζκνχ κηαο ζπγθεθξηκέλεο εζηίαο απνηεινχλ ηα εμήο
ζηνηρεία:

Σν γέλνο ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ

Η αθζνλία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ επηκέξνπο γελψλ ησλ πξνλπκθψλ ησλ θνπλνππηψλ

Σν πξνλπκθηθφ ζηάδην ζην νπνίν βξίζθνληαη νη πιεζπζκνί

Η έθηαζε ηεο εζηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ

Η θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ε εζηία αλαπαξαγσγήο
(πιεκκπξηζκέλε ζην ζχλνιφ ηεο, ζηαδηαθή απνζηξάγγηζε, ζηαδηαθή θαηάθιηζε θιπ)

Δπηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο), δεδνκέλνπ φηη νη δχν
απηνί παξάγνληεο επηδξνχλ άκεζα ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ πξνλπκθψλ ησλ
θνπλνππηψλ
Γηα φιεο ηηο ςεθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζα δηαηεξνχληαη αλαιπηηθά αξρεία αλάινγα κε ηελ
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ.
δ. Διενέπγεια τεκαζμών ππονςμθοκηονίαρ
ην αζηηθφ ζχζηεκα δηαθξίλνπκε ηηο εζηίεο αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε
δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο θξεάηηα φκβξησλ, ζηληξηβάληα, θαλαιάθηα φκβξησλ, δεμακελέο
πνηίζκαηνο θ.α. (αθνξά: αξρηθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο) θαζψο επίζεο απφ
εζηίεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο φπσο πιεκκπξηζκέλα ππφγεηα, αλνηρηέο
δεμακελέο θαη δνρεία θάζε ηχπνπ, δηαξξνέο λεξνχ ή αλνηρηά θξεάηηα ζε εζσηεξηθέο απιέο
θιπ.
Η βαζηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνπλνππηψλ ζην αζηηθφ
ζχζηεκα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο είλαη ε πξνλπκθνθηνλία, θαηά ηελ νπνία θαηαπνιεκνχληαη
νη πξνλχκθεο.
Η επηινγή ησλ επηθαλεηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ςεθαζκνχ ζα γίλεηαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηεο
επηζηεκνληθήο νκάδαο έξγνπ.
ε. Διενέπγεια τεκαζμών ακμαιοκηονίαρ
Δπίζεο, εάλ παξαζηεί αλάγθε, ζε ζπκθσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ εθαξκνγέο αθµαηνθηνλίαο κε ηε ρξήζε ζθεπαζκάησλ κε ππνιεηκκαηηθή

δξάζε ζε ρψξνπο αλάπαπζεο αθκαίσλ θνπλνππηψλ ζε πεξηνρέο ηνπ αζηηθνχ
ζπκπιέγκαηνο.
Όηαλ παξαηεξείηαη παπαγωγικόηηηα ζε θνπλνχπηα ζε έλαλ βφζξν (είηε παξνπζία
πξνλπκθψλ είηε αθκαίσλ θνπλνππηψλ) ζα ρξεζηκνπνηείηαη επηπιένλ ε κέζνδνο ηεο
’’πεξηεζηηαθήο αθκαηνθηνλίαο’’ κε ηε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο
Τγείαο αθκαηνθηφλα ζθεπάζκαηα, φπνπ ππάξρεη άδεηα γηα πξφζβαζε. Η επηθάλεηα ζηελ
νπνία εθαξκφδνληαη ηα εληνκνθηφλα απηά είλαη πνιχ κηθξή αθνχ ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα
ηα θαπάθηα ησλ βφζξσλ, έηζη δελ ηίζεηαη ζέκα πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο.
ζη. Οαπακολούθηζη ηηρ όσληζηρ
Παξαθνινχζεζε ηεο δηαζπνξάο θαη ηεο δηαθχκαλζεο ησλ πιεζπζκψλ θνπλνππηψλ ζηελ
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Η παξαθνινχζεζε απηή
γίλεηαη κε δίθηπν δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηαζκψλ θαη παγίδσλ δηαθφξσλ ηχπσλ. Σα δεδνκέλα
ζπιινγήο θαηαγξάθνληαη ζε επίπεδν γέλνπο θαη απνηεινχλ παξάγνληεο γηα ηελ ιήςε
απνθάζεσλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα.
Όια απφ ηα παξαπάλσ, πνπ δελ αθνξνχλ ηδησηηθνχο ρψξνπο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο
ηνπ Γήκνπ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ απφ ηε Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.
Εκθέζειρ πεππαγμένυν
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξέρνληαη κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ
εξγαζηψλ [ραξηνγξάθεζε, αλαιπηηθά ζηνηρεία εθαξκνγψλ – δεηγκαηνιεςηψλ θαη
ινηπψλ εξγαζηψλ (δειαδή ρψξνη επέκβαζεο, αξηζκφο επεκβάζεσλ, εκεξνκελίεο,
έθηαζε εθαξκνγήο, ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
ζχκβαζε βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ]
 Πίλαθεο κεληαίαο αλαθνξάο δξάζεσλ ειέγρνπ θνπλνππηψλ.
 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή αλαιπηηθή Σειηθή Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ. ε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη
ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ζην ζχλνιν
ησλ δξάζεσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ
πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ πνπ ιήθζεθαλ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο ησλ θνπλνππηψλ, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ.
Ενηομοκηόνα ζκεςάζμαηα
Η Δηαηξεία ηνπ αλαδφρνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεηαη θαη λα δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα ζθεπάζκαηα γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ
επάξθεηα θαη δηαζεζηκφηεηα απηψλ. Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζα είλαη εγθεθξηκέλα γηα αλάινγε ρξήζε απφ ην Τπ.
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (φπσο νξίδνληαη ζην ππ’ αξηζ.πξση.386/11808/15-22021 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή νπνηνδήπνηε
λεφηεξν ηζρχεη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ). Η ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ
ζθεπαζκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ηδηαίηεξα ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζή
ηνπο ζα γίλεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νξζήο απνζήθεπζεο θαη
θχιαμεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ελψ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηελεξγεί
θαηά ηελ θξίζε ηεο, ειέγρνπο θαηαιιειφηεηαο απηψλ ησλ ζθεπαζκάησλ. Η ρξήζε ηνπο ζα
γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο ησλ ζθεπαζκάησλ, φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην Τπ. Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ
Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ηα αλαγθαία κέζα αδηαιείπησο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο
ηεο ζχκβαζεο, ήηνη: Δμνπιηζκφ ςεθαζηηθψλ εθαξκνγψλ, θαηάιιειν αδεηνδνηεκέλν φρεκα
(Φ.Ι.Υ. ηχπνπ 4Υ4), δεηγκαηνιεπηηθφ εμνπιηζκφ, εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ θαη Μέζα
Αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ).
Δπίζεο έλα (1) Δηδηθφ χζηεκα κε Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (κεΔΑ) (Drone),
εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ

πξαγκαηνπνίεζε αεξνςεθαζκψλ (λα δηαζέηεη Άδεηα πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο, Πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο ζε εηδηθφ κεηξψν, Δηδηθή άδεηα εθκεηάιιεπζεο, Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην).
Απαιηούμενο πποζυπικό
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο
απφ ην ΤΠ.Α.Α.Σ. θαη λα απαζρνιεί:
Α) Καη’ ειάρηζην έλαλ επηζηήκνλα κε απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ δηεηή εκπεηξία ζε ζέκαηα
θαηαπνιέκεζεο
θνπλνππηψλ,
εληνπηζκνχ
εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο
πξνλπκθψλ,
ραξηνγξάθεζεο πεδίνπ δξάζεο θαη εζηηψλ αλαπαξαγσγήο θαη εκπεηξία ζηελ
παξαθνινχζεζε
δηαθχκαλζεο
θαη
ηαπηνπνίεζεο
πιεζπζκνχ
θνπλνππηψλ,
σο
’’επηζηεκνληθφ ππεχζπλν’’.
Β) Καη’ ειάρηζην, πος ζημαίνει ζε διαπκή διαθεζιμόηηηα: έλα δεηγκαηνιήπηε / ςεθαζηή
(ηερληθφ πξνζσπηθφ) κε γλψζεηο επαγγεικαηηθήο - νξζήο εθαξκνγήο εληνκνθηφλσλ
ζθεπαζκάησλ. Σν αλσηέξσ ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο ζρεηηθέο επεκβάζεηο
ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ ηφζν ζηε
δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ πξνλπκθψλ φζν θαη ζηηο αληίζηνηρεο επεκβάζεηο
πξνλπκθνθηνλίαο ή αθκαηνθηνλίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα
αηνκηθήο πξνθχιαμεο θαηά ηηο επεκβάζεηο, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζηαζίαο
ησλ αλζξψπσλ, ησλ νηθφζηησλ θαη παξαγσγηθψλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Γ) Έλαο ρεηξηζηήο κεΔΑ , κε εκπεηξία ζηε δηελέξγεηα ςεθαζηηθψλ απφ αέξνο εθαξκνγψλ,
(λα δηαζέηεη Άδεηα Υεηξηζηή ζε ηζρχ, θαηάιιειε γηα ηελ δηελέξγεηα ςεθαζκψλ, Βηνγξαθηθφ
εκείσκα, Τπεχζπλε Γήισζε πκκεηνρήο).
Τπονοδιάγπαμμα εκηέλεζηρ ηυν επγαζιών – ςπηπεζιών
Οη εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζηνλ Γήκν πάξηεο ζα μεθηλήζνπλ άκεζα κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη Ννέκβξην ηνπ 2021.
Ειδικό νομοθεηικό πλαίζιο
ε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηνχλ πιήξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ:
 Σελ ππ’ αξηζ. πξση. Γ1α/Γ.Π.νηθ.13110/1-3-2021 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο «Ππογπάμμαηα ολοκληπωμένηρ διασείπιζηρ ηων κοςνοςπιών, ζσέδιο
δπάζηρ, ζσεηική ενημέπωζη και πποθύλαξη ηος κοινού για ηο έηορ 2021».
 Σελ ππ’ αξηζ. πξση. Γ1α/Γ.Π.νηθ. 61657/02-10-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο «Οξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ησλ
θνπλνππηψλ γηα ην έηνο 2021».
 Σν κε αξηζ. πξση. 386/11808/15-2-2021 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. κε ζέκα:
«Εγκεκπιμένα βιοκηόνα ζκεςάζμαηα για ηην ανηιμεηώπιζη ηων κοςνοςπιών».
 Σν ππ’ αξηζ. πξση. 56341/03-03-2021 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο
ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ «Τινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ».
Η δαπάλε ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 16.000,00 εςπώ, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος
Φ.Ο.Α. 24 %. Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2021 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Ι.Α. 35-6162.004 ζηνλ νπνίν έρεη πξνβιεθζεί
πίζησζε πνζνχ 16.000,00 επξψ.
Η ππεξεζία ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/08.08.2016) σο ηζρχεη. Η αλάζεζε ηεο
ππεξεζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.

Μαγνχια 9 / 4 / 2021
Ο ζπληάμαο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Μαγνχια 9 / 4 /2021
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο

Ηιίαο Αξγείηεο
Γεσπφλνο ΠΔ

Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ
Γεσπφλνο ΠΔ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΟΕΠΘΦΕΠΕΘΑ ΟΕΚΞΟΞΜΜΗΡΞΣ
ΔΗΛΞΡ ΡΟΑΠΗΡ
ΔΘΕΣΘΣΜΡΗ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΘΡΛΞΣ
ΙΑΘ ΑΜΑΟΣΝΗΡ
ΛΗΛΑ ΑΓΠΞΘΙΗΡ ΑΜΑΟΣΝΗΡ

Σπηπεζία: «Υλοποίηση προγράμματος
καταπολέμησης κοσνοσπιών για το
έτος 2021»
CPV: 90922000-6 “Υπηρεσίες
καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων”
Ι.Α.: 35-6162.004

Απ. Λελέηηρ: 3/2021

ΕΜΔΕΘΙΘΙΞΡ ΟΠΞΫΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ
Η
παξνχζα
κειέηε,
ενδεικηικού
πποϋπολογιζμού
16.000,00
εςπώ
ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Ο.Α. 24%, αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ
Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
έσο θαη Ννέκβξην ηνπ 2021.
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΔΡΓΟΤ

Σλοποίηζη ππογπάμμαηορ
καηαπολέμηζηρ κοςνοςπιών ζηο
Δήμο Ρπάπηηρ

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

Καη’ απνθνπή

1

12.903,23

ΡΣΜΞΚΞ

12.903,23

Φ.Ο.Α. 24%
ΡΣΜΞΚΘΙΗ ΔΑΟΑΜΗ

3.096,77
16.000,00
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ΡΣΓΓΠΑΦΗ ΣΟΞΤΠΕΩΡΕΩΜ
Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο
Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ
Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηψλ κε πεδίν εθαξκνγήο ην
πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ πάξηεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηνλ Ννέκβξην
ηνπ 2021, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 16.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.
Άπθπο 2ο: Θζσύοςζερ διαηάξειρ
Η αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
 ηνπ άξζ. 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/06) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο
Κψδηθαο»,
 ηνπ άξζ. 58 ηνπ Ν. 3852/2010, (ΦΔΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
 Σνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α /8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο
Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
Άπθπο 3ο: Ρςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Η ζχκβαζε
β. Πξνυπνινγηζκφο κειέηεο
γ. Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
δ. Σερληθή πεξηγξαθή – κειέηε
Άπθπο 4ο: Ρύμβαζη
Ο αλάδνρνο ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 5ο: Τπόνορ εκηέλεζηρ επγαζίαρ
Οη εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ, ζηνλ Γήκν πάξηεο, ζα μεθηλήζνπλ άκεζα κε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη Ννέκβξην ηνπ έηνπο 2021.
Άπθπο 6ο: πόπορ πληπυμήρ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Άπθπο 7ο: Οαπαλαβή ςπηπεζίαρ
Η παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη κε ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ
Ν.4412/2016.
Άπθπο 8ο: Σποσπεώζειρ αναδόσος – Δικαιολογηηικά ηεσνικήρ πποζθοπάρ
Δπεηδή ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε αληίζηνηρε
εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο αιιά θαη

σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ρεκηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, απαηηείηαη ν αλάδνρνο λα δηαζέηεη άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ ζε
θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ ην ΤΠ.Α.Α.Σ. ζε ηζρχ.
Δπίζεο:
 Να δηαζέηεη απνδεηθηηθά γηα ηελ θαη’ ειάρηζην δχν εηψλ εκπεηξία εθηέιεζεο έξγσλ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κε ηελ κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο θαη
αθκαηνθηνλίαο.
 Να δηαζέηεη θαηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ
δχν εηψλ εκπεηξία ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ, εληνπηζκνχ εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο πξνλπκθψλ, ραξηνγξάθεζεο πεδίνπ δξάζεο θαη εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο θαη εκπεηξία ζηελ παξαθνινχζεζε δηαθχκαλζεο θαη ηαπηνπνίεζεο
πιεζπζκνχ θνπλνππηψλ.
 Να δηαζέηεη θαη΄ειάρηζην –ήηνη ζε δηαξθή δηαζεζηκφηεηα- έλα δεηγκαηνιήπηε /
ςεθαζηή (ηερληθφ πξνζσπηθφ) κε γλψζεηο νξζήο εθαξκνγήο εληνκνθηφλσλ
ζθεπαζκάησλ. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο ζρεηηθέο επεκβάζεηο
ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ
ηφζν ζηε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ πξνλπκθψλ φζν θαη ζηηο αληίζηνηρεο
επεκβάζεηο πξνλπκθνθηνλίαο ή αθκαηνθηνλίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, λα
ιακβάλεη φια ηα κέηξα αηνκηθήο πξνθχιαμεο θαηά ηηο επεκβάζεηο, θαζψο θαη ηα
πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπσλ, ησλ νηθφζηησλ θαη παξαγσγηθψλ
δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Να δηαζέηεη ηθαλφ εμνπιηζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο αλά
πάζα ζηηγκή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ήηνη: Δμνπιηζκφ ςεθαζηηθψλ
εθαξκνγψλ, θαηάιιειν φρεκα Φ.Ι.Υ ηχπνπ 4x4, δεηγκαηνιεπηηθφ εμνπιηζκφ,
εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ θαη Μέζα Αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), έηζη ψζηε αθφκε
θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνχ, λα κελ δηαθφπηεηαη ε πινπνίεζε ηεο
ππεξεζίαο.
 Γηα ηηο ςεθαζηηθέο παξεκβάζεηο ζε ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο, φπσο
πνηακφο Δπξψηαο εληφο πάξηεο, πνηακφο Δπξψηαο πεξηνρή θνχξαο, πνηακφο
Δπξψηαο βφξεηα ηεο πφιεο ηεο πάξηεο θ.α, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ρξήζε
ςεθαζηηθνχ κε επαλδξσκέλνπ πηεηηθνχ κέζνπ (δηαζέζηκν ‘drone’), ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε Τπεξεζία
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) κε ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ζε δχζθνια πξνζεγγίζηκα ζεκεία.
 Να παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ.
 Να ελεκεξψλεη (κε θάζε πξφζθνξν κέζν εγγξάθσο ή κε e-mail) ηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ Γήκνπ έγθαηξα πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ επεκβάζεσλ γηα ηηο
πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Να ελεκεξψλεη φπνηε ηνπ δεηείηαη (κε θάζε πξφζθνξν κέζν εγγξάθσο ή κε e-mail)
ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ.
 Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξέρνληαη κεληαίεο εθζέζεηο πξνφδνπ
εξγαζηψλ [ραξηνγξάθεζε, αλαιπηηθά ζηνηρεία εθαξκνγψλ – δεηγκαηνιεςηψλ θαη
ινηπψλ εξγαζηψλ (δειαδή ρψξνη επέκβαζεο, αξηζκφο επεκβάζεσλ, εκεξνκελίεο,
έθηαζε εθαξκνγήο, ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη) πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
ζχκβαζε βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ].
 Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή αλαιπηηθή Σειηθή Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ. ε απηή ζα πεξηιακβάλνληαη
ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ζην ζχλνιν
ησλ δξάζεσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ
πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δηνξζσηηθψλ
ελεξγεηψλ πνπ ιήθζεθαλ θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εζηηψλ
αλαπαξαγσγήο ησλ θνπλνππηψλ, ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ζηελ
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηνχ.
 Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ
ζα είλαη εγθεθξηκέλα γηα αλάινγε ρξήζε απφ ην Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ (φπσο νξίδνληαη ζην ππ’ αξηζ. πξση. 386/11808/15-2-2021 έγγξαθν
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή νπνηνδήπνηε λεφηεξν ηζρχεη
θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ).




Φάθεινο έξγνπ - Ηκεξνιφγην ππεξεζηψλ: Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί
πιήξεο εκεξνινγηαθφ αξρείν ππεξεζηψλ.
Δθφζνλ απαηηείηαη ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ππεξεζηψλ ν
αλάδνρνο ζα εξγαζηεί αθφκα θαη ππεξσξηαθά, θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηέο ή
απνγεπκαηηλέο ψξεο.

Δικαιολογηηικά ηεσνικήρ πποζθοπάρ
1. Άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν
ζε ηζρχ.
2. Δπίζεο ζα θαηαζέζεη Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/86 κε ηελ νπνία ζα δειψλεη:
 Όηη πιεξνί ηνπο φξνπο, ηηο απαηηήζεηο ηεο αξ.3/2021 κειέηεο Σκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηνπο απνδέρεηαη.
 Γηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο
εξγαζίαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
 Όηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ησλ πεξηνρψλ ζηηο
νπνίεο ζα εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο.
 Όηη ηα ρεκηθά ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ζα είλαη εγθεθξηκέλα γηα αλάινγε ρξήζε απφ ην Τπ. Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
3. Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαη΄ειάρηζην δχν εηψλ εκπεηξία εθηέιεζεο έξγσλ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο.
4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα γηα ηελ θαη΄ειάρηζην δχν εηψλ εκπεηξία εθηέιεζεο έξγσλ
θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κε ηε κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο
ηνπ ππεχζπλνπ επηζηήκνλα.
5. Φσηνηππία άδεηαο/αδεηψλ νρήκαηνο/νρεκάησλ
6. Γηα ην Δηδηθφ χζηεκα κε Δπαλδξσκέλνπ Αεξνζθάθνπο (κεΔΑ) (Drone),
εθνδηαζκέλν κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε αεξνςεθαζκψλ, λα δηαζέηεη: Άδεηα πηεηηθήο ιεηηνπξγίαο,
Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζε εηδηθφ κεηξψν, Δηδηθή άδεηα εθκεηάιιεπζεο,
Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
7. Απνδεηθηηθφ δηάζεζεο θαη απαηηνχκελε άδεηα ρεηξηζηή ςεθαζηηθνχ κε επαλδξσκέλνπ
πηεηηθνχ κέζνπ (drone).
8. Τπεχζπλε δήισζε ζηειέρσζεο ηεο νκάδαο έξγνπ κε έλαλ επηζηήκνλα θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν ζην αληηθείκελν.
9. Πηζηνπνίεζε ΙSO 9001: 2015 ή αληίζηνηρνπ θνξέα
Άπθπο 9ο: Ζημιέρ - Αηςσήμαηα
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη απηφο θαη κφλνλ, απνθιεηφκελεο ξεηψο θαη απνιχησο θάζε επζχλεο
ηνπ Γήκνπ, γηα ηα θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο ηπρφλ αηπρήκαηα ή
βιάβεο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ ζην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ή ηξίηνπο, απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο θαη ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή ηπρφλ απνδεκίσζεο θαη έρεη θάζε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ ηπρφλ ήζειε
πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο
ή παξαιήςεηο.
Άπθπο 10ο: Γνώζη ζςνθηκών ηηρ ςπηπεζίαρ
Η έλλνηα ηεο επηδφζεσο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε ππφςε ηνπ
θαηά ηελ ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο
δει. ηελ ζέζε, ηηο κεηαθνξέο πνπ απαηηνχληαη κε θάζε κέζν, ηελ δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη
αλαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, επρέξεηα εμεπξέζεσο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, χδαηνο, ελέξγεηαο,
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νηεζδήπνηε άιιεο ηνπηθέο θαη γεληθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ηεο ππεξεζίαο θαη
φηη ε ππεξεζία ζα παξαζρεζεί θαηά ηε ζχκβαζε, πξνο ηελ νπνία ζε θάζε πεξίπησζε
ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί.
Άπθπο 11ο: Σποσπεώζειρ ηος ενηολέα
Ο εληνιέαο - Γήκνο πάξηεο ζα παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθή
πιεξνθφξεζε πνπ πεξηέξρεηαη εηο γλψζε ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο.

Άπθπο 12ο: Ανυηέπα βία
Χο ’’αλσηέξα βία’’ ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζήο ηνπ
θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά
γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ
νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο
είλαη αλαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο
αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα
θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο
ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξα βίαο.
Ο φξνο πεξί «αλσηέξαο βίαο» εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο
αλάινγα.
Άπθπο 13ο: Αναθεώπηζη ηιμών
Οη ηηκέο δε ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο.
Άπθπο 14ο: Ιπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, κε δηαηάμεηο φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α κε ηνλ νπνίν βαξχλεηαη ν Γήκνο
πάξηεο.
Άπθπο 15ο: Γενικέρ διαηάξειρ
1. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, κε
αλάινγε εθαξκνγή ηνπο.
2. Η πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα
πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο.
3. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ φινπ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο, ρσξίο απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαζηζηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ.

Μαγνχια 9 / 4 / 2021
Ο ζπληάμαο Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Μαγνχια 9 / 4 /2021
Η Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο
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Γεσπφλνο ΠΔ

