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Ο Δήμος Κομοτηνής πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και παρακαλούμε όπως υποβάλλεται την προσφορά σας σε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο έως την 13-05-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα 

Πρωτοκόλλου του Δήμου Κομοτηνής (Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, ΤΚ 69133 Κομοτηνή).  

Εκτιμώμενη αξία της παρούσας δημόσιας σύμβασης ίση με 17.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%. 

Η τεχνική έκθεση, προδιαγραφές, συμβατικός χρόνος και εκτιμώμενη αξία αναφέρονται στην 

επισυναπτόμενη μελέτη  αριθ. 43/2019. Cpv. {90922000-6}-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών 

εντόμων. 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται μαζί με την οικονομική σας προσφορά τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

➢ Αντίγραφο ποινικού μητρώου {ή την συνημμένη Υ.Δ. για απόδειξη πλήρωσης των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016}. 

➢ Φορολογική ενημερότητα {για συμμετοχή σε διαγωνισμό}. 

➢ Ασφαλιστική ενημερότητα {για συμμετοχή σε διαγωνισμό}. 

➢ Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στο ειδικό 

μητρώο των επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, και επέχει χρήση πιστοποιητικού 

νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος. 

➢ Ο υποψήφιος ανάδοχος σύμφωνα με την τεχνική μελέτη οφείλει να απασχολεί κατ΄ ελάχιστο 

έναν επιστήμονα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης κουνουπιών, εντοπισμού 

εστιών αναπαραγωγής προνυμφών, χαρτογράφησης πεδίου δράσης και εστιών αναπαραγωγής και 

εμπειρία στην παρακολούθηση διακύμανσης και ταυτοποίησης πληθυσμού κουνουπιών, ως 

‘επιστημονικό υπεύθυνο’. 
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➢ Ο υποψήφιος ανάδοχος σύμφωνα με την τεχνική μελέτη οφείλει να απασχολεί κατ΄ ελάχιστο, 

που σημαίνει σε διαρκή διαθεσιμότητα: ένα δειγματολήπτη / ψεκαστή (τεχνικό προσωπικό) κάτοχο 

πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων από επίσημο φορέα με γνώσεις 

επαγγελματικής-ορθής εφαρμογής εντομοκτόνων σκευασμάτων. Το ανωτέρω τεχνικό προσωπικό που 

θα διενεργήσει τις σχετικές επεμβάσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εκτέλεση 

αντίστοιχων έργων τόσο στη διενέργεια δειγματοληψιών προνυμφών όσο και στις αντίστοιχες 

επεμβάσεις προνυμφοκτονίας ή ακμαιοκτονίας που θα πραγματοποιηθούν, να λαμβάνει όλα τα μέτρα 

ατομικής προφύλαξης κατά τις επεμβάσεις, καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των 

ανθρώπων, των οικόσιτων και παραγωγικών ζώων και του περιβάλλοντος. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διαθέτει τα αναγκαία μέσα ήτοι: Εξοπλισμό ψεκαστικών εφαρμογών, κατάλληλα - 

αδειοδοτημένα οχήματα, δειγματοληπτικό εξοπλισμό. Στο κόστος των εργασιών συμπεριλαμβάνεται και 

η προμήθεια των κατάλληλων και εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σκευασμάτων, που 

απαιτούνται για τις ανάγκες των ψεκαστικών παρεμβάσεων προνυμφοκτονίας και ακμαιοκτονίας, τα 

οποία θα προμηθεύεται με δική του ευθύνη και δαπάνη ο Ανάδοχος 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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