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1.  ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

   Με ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3.073,40 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α.   24%,   πξνβιέπεηαη λα   πξαγκαηνπνηεζνχλ   πηινηηθέο εξγαζίεο θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Γ.Δ. Μαδχηνπ γηα ην έηνο 

2017. 

        Σν πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ πεξηζηνιή ηνπ 

παξά- γνληα φριεζεο φζν θαη γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηνλ θίλδπλν αζζελεηψλ ζηελ πεξηνρή. 

Ζ κέζνδνο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλψλ θαη αλσθειψλ θνπλνππηψλ ζα εθαξκνζηεί δηα ςεθα- 

ζκνχ φισλ ησλ ππαηζξίσλ ελδννηθηαθψλ θαη πεξηνηθηαθψλ εζηηψλ αλάπηπμεο ησλ αλψξηκσλ 

ζηαδίσλ ησλ θνπλνππηψλ (πξνλχκθεο ) θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κε ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθήο ηακπιέηαο θαηαπνιέκεζεο ζηηο 

εζηίεο εληνπηζκνχ. 

   Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί ην είδνο ηνπ εληνκνθηφλνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη 

λα αμηνινγεζεί ην είδνο ηεο εζηίαο ησλ πξνλπκθηαθψλ ζηαδίσλ ησλ θνπλνππηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα επηζεκαλζνχλ θαη λα ραξηνγξαθεζνχλ νη εζηίεο θάζε πεξηνρήο, 

κφληκεο θαη επνρηαθέο, ψζηε ε επέκβαζε λα γίλεη ζσζηά θαη νινθιεξσκέλα. 

 

 

1.1 ΣΑ ΚΟΤΝΟΤΠΗΑ ΓΔΝΗΚΑ 

Σα θνπλνχπηα αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Culicidae θαη απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα 

αηκνκπδεηηθψλ αξζξνπφδαηλ, πνπ ελνρινχλ φρη κφλν ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ηα δψα ή πηελά. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη θαηαγξαθεί πεξίπνπ 4.000 είδε πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ ζηε ρψξα καο ελδεκνχλ ηνπιάρηζηνλ 53 δηαθνξεηηθά είδε 

θνπλνππηψλ (Samanidou -Voyadjoglou and Darsie 1993) πνπ ππάγνληαη ζε 7 γέλε : 

 Anopheles κε 14 είδε,  

 Aedes κε 17 είδε,  

 Culex κε 12 είδε,  

 Culiseta κε 6 είδε,  

 Orthopodomyia κε 1 είδνο θαη 

 Uranotaenia κε 1 είδνο. 

 

Όια ηα είδε πεξλνχλ απφ ηα εμήο ζηάδηα αλάπηπμεο κέρξη λα δεκηνπξγεζεί ην ελήιηθν 

έληνκν: Απγφ, 4 πξνλπκθηθέο ειηθίεο, λχκθε θαη ελήιηθν.  

 

 
 

Σα ζειπθά άηνκα απνζέηνπλ ηα απγά ηνπο ζε ρψκα πνπ ζα θαηαθιπζηεί κε λεξφ, ή απεπζείαο 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Σα πεξηζζφηεξα θνπλνχπηα πξνηηκνχλ ην γιπθφ λεξφ, ελψ θάπνηα 

άιια αθήλνπλ ηα απγά ηνπο ζε πθάικπξα ή αικπξά λεξά αιιά αθφκα θαη ζε ηδηαίηεξα 

κνιπζκέλα λεξά. 
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Σππηθέο εζηίεο παξαγσγήο θνπλνππηψλ ππάξρνπλ ζε φιε ηε ρψξα, φπσο είλαη ηα 

παξαζαιάζζηα έιε, ηα παξφρζηα πνηακψλ θαη ιηκλψλ, ηα αξδεπηηθά θαη απνζηξαγγηζηηθά 

θαλάιηα, επνρηαθά έιε απφ πιεκκχξεο ρακειψλ εθηάζεσλ, ηα εθβνιηθά ζπζηήκαηα ησλ 

πνηακψλ, νη νξπδνθαιιηέξγεηεο θαη ηέινο νη πνιππνίθηιεο πεξηνηθηαθέο θαη νηθηαθέο εζηίεο.  

 

2. Δίδη ηηρ πεπιοσήρ 

Ζ ελφριεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ θνπλνχπηα ζηελ δψλε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλζξσπφθηισλ εηδψλ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε θαη ηελ έθηαζε 

ησλ ελ δπλάκεη βηφηνπσλ ησλ πξνλπκθψλ. 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ιακβάλνληαο ππφςε ζηνηρεία ρισξίδαο θαη ρξήζεσλ 

γεο, ηα κυρίαρχα είδε πνπ πξνθαινχλ φριεζε αλακέλεηαη λα είλαη ηα εμήο : 

Aedes caspius Anopheles sacharovi 

Aedes detritus  Anopheles hyrcanus 

Aedes geniculartus Culex modestus 

Aedes vexans Culex pipiens 

Aedes albopictus  

  

 

 

2.1 Σο γένορ  Aedes 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ γέλνπο Aedes ζπλίζηαηαη ζην φηη απνζέηεη ηα απγά ηνπ ζην έδαθνο ησλ 

εθηάζεσλ πνπ θαηαθιχδνληαη πξνζσξηλά κε γιπθφ, πθάικπξν ή θαη αικπξφ λεξφ. Ζ 

θαηάθιηζε ησλ εδαθψλ απηψλ πξνθαιεί ηελ ζχγρξνλε θαη καδηθή εθθφιαςε απγψλ πνπ 

ζπρλά ππάξρνπλ θαηά δεθάδεο ρηιηάδεο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. Ζ εθθνιαςηκφηεηα ησλ 

απγψλ επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο εθηφο ηεο θαηάθιηζεο θαη 
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είλαη δπλαηφλ ε εθθφιαςε λα ζπκβεί κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ εηψλ. Ζ 

βησζηκφηεηα ησλ πξνλπκθψλ ζηα επθαηξηαθά απηά ζπζηήκαηα είλαη πνιχ κεγάιε ιφγσ 

έιιεηςεο ζεξεπηψλ θαη αληαγσληζηψλ. 

Μεηά ηελ εκθάληζε ηνπο ε δηαζπνξά ησλ ελειίθσλ θνπλνππηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζειπθψλ 

πξνο αλαδήηεζε αίκαηνο, ηξνθήο θαη λέσλ ηφπσλ σνηνθίαο, κπνξεί λα θηάζεη αλάινγα κε ην 

είδνο απφ 5 έσο 40 ρηιηφκεηξα ζε ιίγεο εκέξεο, Απηή ε εμάπισζε πνπ επλνείηαη απφ αζζελείο 

θαη πγξνχο αλέκνπο αθνινπζεί θαηά πξνηίκεζε ηελ θαηαλνκή ησλ ρψξσλ αλάπαπζεο 

(ζακλψδεηο δψλεο, θαιιηέξγεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ έληνλε βιάζηεζε, ξήγκαηα θ.ι.π.). 

Λφγσ ησλ ζπγρξφλσλ θαη καδηθψλ εθθνιάςεσλ, ε φριεζε πνπ πξνθαινχλ ηα Aedes είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκθαλίδεηαη απφηνκα, θπξίσο ηελ απγή θαη ην δεηιηλφ έμσ απφ ηηο 

νηθίεο. Μπνξεί φκσο λα πιήμεη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη θάπνησλ λπθηεξηλψλ 

σξψλ, θαη ην εζσηεξηθφ ησλ νηθηψλ ζε πεξηφδνπο πην έληνλσλ εθθνιάςεσλ. Ζ βαζηθφηεξε 

πεγή φριεζεο ζε φιε ηελ Βφξεην Διιάδα, ηδηαίηεξα ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ, είλαη ην 

γέλνο Aedes  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην είδνο Aedes caspius. 

 

2.1.1. Aedes  caspius 

Σν είδνο απηφ επνηθίδεη ζρεδφλ φιεο ηηο πγξέο δψλεο πξνζσξηλήο θαηάθιηζεο. Δίλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλν ζηνπο νξπδψλεο θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο  παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη 

αλαπηχζζεηαη ζε θάζε είδνπο επνρηαθά λεξά, γιπθά θαη πθάικπξα. Παίδεη  ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε κεηάδνζε αξκπντψλ θαη είλαη  ηδηαίηεξα ελνριεηηθφ είδνο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ελδεκεί. 

Γηαρεηκάδεη ζε θαηάζηαζε απγψλ, ελψ νη εθθνιάςεηο ιακβάλνπλ ρψξα απφ Μάξηην - Απξίιην 

έσο ηνλ Οθηψβξην, ζε θάζε θαηάθιηζε. 

Ζ δηάξθεηα ηεο πδξφβηαο θάζεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ε εκθάληζε ησλ 

ελειίθσλ θνπλνππηψλ γίλεηαη 15 κε 25 εκέξεο πεξίπνπ κεηά ηελ θαηάθιηζε. Ζ ηθαλφηεηα 

δηαζπνξάο ηνπ εχθνια μεπεξλά ηα 10 ρηιηφκεηξα θαη κπνξεί λα θηάζεη ηα 40 ρηιηφκεηξα. 

 

2.1.2  Aedes detritus 

Οη βηφηνπνη ησλ πξνλπκθψλ απηνχ ηνπ είδνπο πεξηνξίδνληαη   απζηεξά ζηα αικπξά λεξά. Οη 

εθθνιάςεηο είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ησλ θαηαθιίζεσλ ην θζηλφπσξν θαη ην ρεηκψλα. Μεηά  

απφ κία πεξίνδν εμέιημεο ησλ πξνλπκθψλ πνπ ζπρλά θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ επνρή κε ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, νη εκθαλίζεηο ησλ ηέιεησλ εληφκσλ πξαγκαηνπνηνχληαη γεληθά αλάκεζα 

ζην Φεβξνπάξην θαη ηνλ Απξίιην - Μάην. Ζ δηαζπνξά ηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εχθνια 

μεπεξλά ηα 20 ρηιηφκεηξα. 

 

2.1.3  Aedes albopictus («Αζιαηικό κοςνούπι ηίγπηρ») 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βξεζεί ην είδνο θνπλνππηνχ Aedes albopictus 

(«Αζηαηηθφ θνπλνχπη ηίγξεο»), ην νπνίν θαηαγξάθεθε γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα ην 2003-

2004 θαη έθηνηε έρεη θαηαγξαθεί ε παξνπζία ηνπ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη έρεη 

αλαθεξζεί σο ηθαλφο δηαβηβαζηήο ηνπ ηνχ Zika.  

Σα θνπλνχπηα απηά, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ άζπξεο γξακκέο ζην ζψκα θαη ηα πφδηα, 

αλαπαξάγνληαη (ελαπνζέηνπλ ηα αβγά ηνπο) θπξίσο ζε αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο/ εκηαζηηθέο 

εζηίεο, αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξέο ζπιινγέο ζηάζηκνπ λεξνχ (π.ρ. ζε βαξέιηα, δνρεία, βάδα, 

θνηιφηεηεο δέληξσλ, ιάζηηρα νρεκάησλ, πηαηάθηα γιαζηξψλ) θαη ζε δεμακελέο κε λεξφ). 

Δίλαη πην δξαζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ αηρκή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ην πξσί θαη αξγά ην απφγεπκα έσο ην ζνχξνππν (αλ θαη κπνξεί λα ηζηκπνχλ 

θαη θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο). Σζηκπνχλ ηφζν ζε εζσηεξηθνχο φζν θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 

2.2 Σο  γένορ  Anopheles 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηέζζεξα είδε αλψθεισλ θνπλνππηψλ ζηελ Διιάδα, ηα Anopheles sacharovi, 

Anopheles hyrcanus, Anopheles maculipennis & Anopheles superpictus κεηαδίδνπλ ηελ 

εινλνζία ζηνλ άλζξσπν. Σα ζειπθά άηνκα ηνπ   γέλνπο απηνχ   δηαρεηκάδνπλ ζε θαηάζηαζε 

δηάπαπζεο ελειίθσλ. Σελ άλνημε απνζέηνπλ ηα απγά ηνπο απεπζείαο ζηελ επηθάλεηα ησλ 

γιπθψλ έσο πθάικπξσλ λεξψλ, φπνπ νη γεληέο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε ζρεδφλ θάζε κήλα 

έσο ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ. 
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2.2.1   Anopheles sacharovi 

Σα άηνκα απηνχ ηνπ είδνπο αθζνλνχλ ην θαινθαίξη ζε παξαζαιάζζηα έιε αγξνηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη παληνχ φπνπ ππάξρνπλ νξπδψλεο.Καηαιακβάλνπλ ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ 

πιεκκπξίζεη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη βξίζθνληαη ζε εθηάζεηο ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο, 

φπνπ ε ππθλφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην ελδηαίηεκα. 

Οη εθθνιάςεηο ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ελψ ε πξννδεπηηθή 

αχμεζε ησλ πιεζπζκψλ ησλ ελειίθσλ αηφκσλ εθδειψλεηαη κε κία κέγηζηε φριεζε πνπ 

παξαηεξείηαη απφ ηνλ Ηνχιην θαη κεηά, θπξίσο ηελ ψξα ηνπ δεηιηλνχ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο κέζα θαη έμσ απφ ηηο νηθίεο. Σελ εκέξα θαηαιακβάλνπλ ηηο ζθνηεηλέο ζέζεηο ζηαλψλ, 

ζηάβισλ θαη ρηηζκέλσλ ρψξσλ, δειαδή ηνπο ίδηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο κε απηνχο ησλ 

ζειπθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ρεηκεξηλή δηάπαπζε.Ζ δηαζπνξά πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη δελ μεπεξλά ηα 4 κε ρηιηφκεηξα απφ ηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο. 

 

2.2.2 Anopheles hyrcanus 

Σν είδνο απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην Anopheles sacharovi ιφγσ εμψθηιεο ζπκπεξηθνξάο, 

θπξίσο ζην επίπεδν ησλ ρσξψλ αλάπαπζεο θαη ρεηκεξίαο λάξθεο ελψ ε ηθαλφηεηα δηαζπνξάο 

ηνπο είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ Anopheles sacharovi. 

 

2.3 Σο γένορ  Culex 

Σα θνπλνχπηα απηά δηαρεηκάδνπλ ζε θαηάζηαζε δηάζπαζεο κε ηε κνξθή ελειίθσλ 

θνπλνππηψλ. 

Σελ άλνημε αξρίδνπλ λα ελαπνζέηνπλ ηα απγά ηνπο ζηελ επηθάλεηα ησλ γιπθψλ λεξψλ, 

εκηκφληκεο ή κφληκεο θαηάθιηζεο, φπνπ ν θχθινο ησλ εθθνιάςεσλ κπνξεί λα ζπλερηζηεί 

κέρξη ην Φζηλφπσξν εθφζνλ δελ δηαθνπεί απφ ηελ απνμήξαλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πδαηνζπιινγήο. 

 

2.3.1 Culex modestus 

πλήζεηο εζηίεο παξαγσγήο απηνχ ηνπ είδνπο   είλαη νη νξπδψλεο, νη δεμακελέο πνηίζκαηνο, 

ηα παξφρζηα ιηκλψλ θαη ηα απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα. Ζ πξψηε γεληά αλαπηχζζεηαη ζηηο 

ηάθξνπο ηνπ γιπθνχ λεξνχ πνπ θαιχπηνληαη απφ έληνλε βιάζηεζε θαιακηψλ (Phragmites 

australis) ηα νπνία επίζεο ρξεζηκεχνπλ σο ρψξνη αλάπαπζεο πνπ πξνηηκνχλ ηα αθκαία 

θνπλνχπηα. 

Ζ επηζεηηθφηεηα ησλ ζειπθψλ αηφκσλ είλαη κφληκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά ε 

φριεζε πνπ πξνθαινχλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε θνληά ζηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο. Σν βξάδπ 

κπνξεί λα εμαπισζεί πξνο ηελ πεξηθέξεηα ησλ πην θνληηλψλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ηηο 

νπνίεο πιήηηεη θπξίσο ην δεηιηλφ. Ζ δηαζπνξά ησλ Culex modestus απφ ηνπο ρψξνπο 

εκθάληζεο ηνπο είλαη πην πεξηνξηζκέλε απφ απηή ησλ Anopheles. 

 

2.3.2 Culex pipiens 

Σν είδνο απηφ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε θάζε είδνπο πδαηνθαιιηέξγεηεο, αθφκε θαη ζε 

εζηίεο πινχζηεο ζε νξγαληθέο χιεο (π.ρ. ιηπάζκαηα). Γεληθά ζεσξείηαη θαηεμνρήλ θνπλνχπη 

ησλ θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Όια ηα ιηκλάδνληα λεξά πνπ πξνέξρνληαη απφ πφιε θαη 

βξίζθνληαη ζε αλνηθηφ ρψξν ή θάησ απφ ηε γε είλαη ελ δπλάκεη βηφηνπνη πξνλπκθψλ ηδίσο 

φηαλ έρνπλ νξγαληθφ θνξηίν. 

To Culex pipiens ζεσξείηαη ππεχζπλν   γηα ηε κεηάδνζε αξκπντψλ θαη δηξνθηιαξηψλ. Ζ 

φριεζε πνπ πξνθαινχλ ηα ζειπθά Culex pipiens παξακέλεη γεληθά πεξηνξηζκέλε θνληά 

ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο ηνπο θαη πιήηηεη θπξίσο ηε λχρηα ην εζσηεξηθφ ησλ νηθηψλ. 

 

1.2 ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

Πεπιοσή παπέμβαζηρ 

Ζ πεξηνρή παξέκβαζεο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Γ.Δ. 

Αγίνπ  Γεσξγίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξαιηαθή δψλε απηνχ. 

Σν πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ πξνηείλεηαη λα εθαξκνζζεί ζηηο εμήο επηκέ- 

ξνπο δψλεο αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη θπξίσο ηεο παξαιηαθήο δψλεο ηνπ Γήκνπ: 
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 ην πεξηαζηηθφ ζχζηεκα δειαδή ζε ξέκαηα, θαλάιηα, πιεκκπξηζκέλεο εθηάζεηο, 

ζεκεηαθέο πεγέο, θ.α. 

 ην αζηηθφ ζχζηεκα ζε θξεάηηα νκβξίσλ, βφζξνη, ππφγεηα ζπηηηψλ θ.α. 

 ε ρέξζα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηελ πεξηνρή. 

 ε εθηάζεηο θπζηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Μεθοδολογία 

Ζ κέζνδνο εθαξκνγήο είλαη ε πξνλπκθνθηνλία ε νπνία είλαη απνδεδεηγκέλα ε πην απνηειε- 

ζκαηηθή, ε πην νηθνλνκηθή θαη ε ιηγφηεξν επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνλπκθνθην- 

λία πξνυπνζέηεη ηελ αθξηβή γλψζε ησλ πξνο θαηαπνιέκεζε εηδψλ ζηνπο ελ δπλάκεη βηφην- 

πνπο ηνπο. πλεπψο, γηα κηα απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ζην αζηηθφ, πεξηαζηηθφ θαη 

θπζηθφ πεξηβάιινλ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη ραξηνγξά- 

θεζε ησλ ελ δπλάκεη ελδηαηηεκάησλ ησλ θνπλνππηψλ. 

Οη εθαξκνγέο ζην πεξηαζηηθφ, ζην αζηηθφ θαη θπζηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο είλαη 

ςεθαζκνί απφ εδάθνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ εληνπηζηεί πξνεγνπκέλσο θαζνξηζκέ- 

λεο ππθλφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ θνπλνππηψλ ζηηο ραξηνγξαθεκέλεο πεξηνρέο. 

ηηο παξαπάλσ δξάζεηο ζα πξνζηεζνχλ πεξηνξηζκέλεο θαη εληνπηζκέλεο εθαξκνγέο 

αθκαηνθηνλίαο.  Ο ζπλδπαζκφο ησλ εθαξκνγψλ πξνλπκθνθηνλίαο κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

εθαξκνγψλ αθκαηνθηνλίαο ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο αλάπαπζεο, αλακέλεηαη λα επηηχρεη ηελ 

κέγηζηε δπλαηή κείσζε ησλ εληφο ησλ νηθηζκψλ θνπλνππηψλ. 

Οη θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη νη εμήο: 

 Δληνπηζκφο θαη αμηνιφγεζε εζηηψλ 

 Απνηχπσζε εζηηψλ θαη θαηαζθεπή επηρεηξεζηαθψλ ραξηψλ 

 Οξηνζέηεζε-ππφδεημε επηθαλεηψλ γηα ςεθαζκφ 

 Γηελέξγεηα ςεθαζκψλ απφ εδάθνπο πξνλπκθνθηνλίαο  

 Καηαπνιέκεζε κε ηακπιέηεο ζηηο εζηίεο εληνπηζκνχ 

 Γηελέξγεηα ςεθαζκψλ απφ εδάθνπο αθκαηνθηνλίαο LV & ULV 

 Έιεγρνο απνηειεζκαηηθφηεηαο ςεθαζκψλ πξνλπκθνθηνλίαο κε δεηγκαηνιεςίεο θαη 

αθκαηνθηνλίαο κε ρξήζε παγίδσλ ελειίθσλ θσηφο θαη μεξνχ πάγνπ - Δληνκνινγηθή 

επηηήξεζε. 

 

Δνηοπιζμόρ, αποηύπυζη και σαπηογπάθηζη ηυν εζηιών αναπαπαγυγήρ κοςνοςπιών 

Ζ θαηαζθεπή επηρεηξεζηαθψλ ραξηψλ έρεη σο ζηφρν, ηφζν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επίγεηαο 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ πξνλπκθψλ ζην πεδίν, φζν θαη ηελ αθξηβή ππφδεημε ησλ 

επηθαλεηψλ ςεθαζκνχ απφ εδάθνπο.  

 

Δθαπμογέρ τεκαζμού 

Μεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρεηξεζηαθψλ ραξηψλ θαη ηε θαζεκεξηλή δηελέξγεηα ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ αθνινπζεί επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζία ησλ πξνλπκθψλ ζηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Με βάζε ην είδνο ησλ 

πξνλπκθψλ, ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην, ηελ αθζνλία θαη ηελ απφζηαζε απφ θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο ιακβάλεηαη θαζεκεξηλά ε απφθαζε γηα ην ρξφλν, θαη ην ρψξν επέκβαζεο. 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο ςεθαζκψλ 

πξνλπκθνθηνλίαο: 

 Μηθξνί ςεθαζκνί (< 1 ζηξ.) κε θνθθψδεο ή κε πγξφ ζθεχαζκα κε κηθξνχο 

ςεθαζηήξεο ρεηξφο ή κε ςεθαζηήξεο πιάηεο. 

 Μέηξηνπ κεγέζνπο ςεθαζκνί (1-10 ζηξ.) κε πγξφ ζθεχαζκα κε απηνθηλνχκελα 

ςεθαζηηθά κεραλήκαηα. 

 Σνπνζέηεζε εηδηθήο ηακπιέηαο εμφλησζεο ζηηο εζηίεο 

Οη επεκβάζεηο ζε βφζξνπο θαη ζηα θξεάηηα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο πξφηεξε 

δεηγκαηνιεςία, κε πξνλπκθνθηφλα ζθεπάζκαηα ζηεξεάο ή πγξήο κνξθήο, θαη ηαπηφρξνλε 

πεξηεζηηαθή ςεθαζηηθή εθαξκνγή αθκαηνθηφλνπ. 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηε έιεγρνο ησλ πιεζπζκψλ ελειίθσλ θνπλνππηψλ κε ηελ ρξήζε 

παγίδσλ ζχιιεςεο ελειίθσλ θσηφο θαη μεξνχ πάγνπ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
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ππνιεηκκαηηθνί  ςεθαζκνί αθκαηνθηνλίαο LV φπσο θαη αθκαηνθηνλίαο ππέξκηθξνπ φγθνπ 

ULV.  

Ζ επαλάιεςε ησλ ςεθαζκψλ ζα είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε ησλ επξεκάησλ απφ ηηο 

δεηγκαηνιεςίεο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη. Όιεο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο 

επηβιέπνληαη θαη ειέγρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηήκνλα κε κεγάιε εκπεηξία ζε 

πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ. 

Ζ ρξήζε θάζε εγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη αθνινπζψληαο πηζηά ηελ εηηθέηα 

ηνπ θαη ην έληππν κε ηηο νδεγίεο αζθαινχο θαη νξζήο ρξήζεο ηνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ αιιά θαη ε αζθάιεηα γηα ην ρξήζηε, ηε δεκφζηα πγεία θαη ην 

πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ ςεθαζκψλ ζα είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Δνηομοκηόνα ζκεςάζμαηα 

Σα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ έλδεημε CE θαη λα είλαη 

ηα εγθεθξηκέλα θαη θαηαγεγξακκέλα ζην κε αξηζ. πξση: 2212/25479/29-02-2016 έγγξαθν ηνπ 

Σκήκαηνο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ, Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Σα εγθεθξηκέλα παξαζηηνθηφλα πγεηνλνκηθήο 

ζεκαζίαο πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνλπκθψλ 

θνπλνππηψλ είλαη ν ξπζκηζηήο αλάπηπμεο diflubenzuron θαζψο θαη ην βηνινγηθφ ζθεχαζκα 

Bti {Bacillus thuringiensis israelensis). 

 

Dif lubenzuron 

Παξαζηηνθηφλν πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο (κε εκπνξηθή νλνκαζία Du-Dim) πνπ δξα σο 

ξπζκηζηήο αλάπηπμεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πξνλπκθψλ ηπηάκελσλ εληφκσλ (κπγψλ θαη 

θνπλνππηψλ). Υξεζηκνπνηείηαη ζε κνξθή ππθλνχ ελαησξήκαηνο ή ηακπιέηαο ή σο 

θνθθψδεο ελαληίνλ πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ ηνπ γέλνπο Aedes spp, Anopheles spp θαη 

Culex spp. 

Έρεη άδεηα εθαξκνγήο γηα; α) πδάηηλεο επηθάλεηεο ξππαζκέλσλ λεξψλ β) θιεηζηά πδάηηλα 

ζπζηήκαηα (λεξά βφζξσλ, ππφλνκνη) γ) πδάηηλεο ζπιινγέο λεξνχ (κηθξέο ή κεγάιεο 

ιαθθνχβεο) πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξφρζηεο πεξηνρέο ιηκλψλ θαη πνηακψλ ή ζε θξεάηηα ή 

πδάηηλεο ζπιινγέο λεξνχ πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ νηθίεο θαη μελνδνρεία ή ζηνπο δίζθνπο 

θπηνδνρείσλ. 

 

Bacillus thuringiensis israelensis 

To Bti ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηελ Ακεξηθή φζν θαη ζηελ Δπξψπε, θαη ε ρξήζε ηνπ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ Bti 

είλαη  ε εθιεθηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπ, απνθιεηζηηθά ελαληίνλ ησλ πξνλπκθψλ ησλ 

θνπλνππηψλ, θαη ε απνπζία αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο απφ πιεπξάο δηπηέξσλ κεηά απφ 

15 ρξφληα καδηθήο ρξήζεο. 

Ζ ρξήζε φκσο ηνπ Bti ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ παξνπζηάδεη θαη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα. Φσηναπελεξγνπνηείηαη, ε πξνλπκθνθηφλνο δξάζε ηνπ δηαξθεί 

ιίγεο κφλν εκέξεο (1-2 εκέξεο) θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δπίζεο δελ επεξεάδεη θαζφινπ ηηο πξνλχκθεο πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη 

λα ηξέθνληαη ιίγν πξηλ μεθηλήζεη ε κεηακφξθσζε ηνπο ζε λχκθεο, νχηε ηηο λχκθεο απηέο 

θαζ’ απηέο. 

 

Απαιηούμενο πποζυπικό 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ 

ην ΤΠ.Α.Α.Σ. θαη λα απαζρνιεί: 

Α. Καηάιιειν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (γεσπφλνπο, ηερλνιφγνπο γεσπνλίαο, επφπηεο 

πγείαο) θαη πξέπεη λα ππνδείμεη έλαλ επηζηήκνλα σο ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ κε 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο) ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο 

θνπλνππηψλ, εληνπηζκνχ εζηηψλ αλαπαξαγσγήο πξνλπκθψλ, ραξηνγξάθεζεο πεδίνπ 

δξάζεο θαη εζηηψλ αλαπαξαγσγήο , θαη εκπεηξία ζηελ παξαθνινχζεζε δηαθχκαλζεο θαη 

ηαπηνπνίεζεο πιεζπζκνχ θνπλνππηψλ. 
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Β. Καη΄ ειάρηζηνλ δχν δεηγκαηνιήπηεο/ςεθαζηέο (ηερληθφ πξνζσπηθφ) κε γλψζεηο νξζήο 

εθαξκνγήο εληνκνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ. Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα δηελεξγήζεη ηηο 

ζρεηηθέο επεκβάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, κε απνδεδεηγκέλε 

εκπεηξία (βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο) ζηελ εθηέιεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ ηφζν ζηε 

δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ πξνλπκθψλ φζν θαη ζηηο αληίζηνηρεο επεκβάζεηο 

πξνλπκθνθηνλίαο ή αθκαηνθηνλίαο (LV & ULV εθαξκνγέο) 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. 

 

Έλεγσορ αποηελεζμαηικόηηηαρ τεκαζμών 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςεθαζκψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα δεηγκαηνιεςίεο ζε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ ςεθαζζεί ηελ πξνεγνχκελε 

κέξα. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζεκεία εθείλα φπνπ έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε κεγάισλ 

πιεζπζκψλ πξνλπκθψλ θνπλνππηψλ. 

 

Παπακολούθηζη ηηρ όσληζηρ 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο φριεζεο πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη εβδνκαδηαίεο 

δεηγκαηνιεςίεο ελειίθσλ θνπλνππηψλ ζε επηιεγκέλνπο ζηαζκνχο ζηελ πεξηνρή, ε ζέζε ησλ 

νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί κεηά απφ επηηφπηα έξεπλα. θνπφο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη ε 

θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ηεο φριεζεο ζηνλ ρξφλν θαη θαηά ζπλέπεηα, ν έιεγρνο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ ςεθαζκψλ αθελφο, θαη αθεηέξνπ ν εληνπηζκφο ησλ πεγψλ φριεζεο, εθηφο 

ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. πεξηαζηηθή δψλε). Οη δεηγκαηνιεςίεο απηέο 

πξνηείλεηαη λα μεθηλήζνπλ απφ ηνλ Απξίιην θαη λα νινθιεξσζνχλ ζηα ηέιε επηεκβξίνπ. 

πλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο Human bait, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζπιινγή, κε 

θαηάιιειν θαη εγθεθξηκέλν αλαξξνθεηήξα γηα ην ζθνπφ απηφ, ησλ ελειίθσλ πνπ θάζνληαη 

ζηελ θλήκε (γάκπα) ηνπ ρεηξηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο ηεηάξηνπ ηελ ψξαο, ηα πξψηα 

ηξηάληα ιεπηά κεηά ηε δχζε ηνπ ήιηνπ 

 

Δνηομολογική επιηήπηζη  

Γηα ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ησλ ελειίθσλ θνπλνππηψλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη 

ζπιινγή παγίδσλ θσηφο θαη μεξνχ πάγνπ (εγθεθξηκέλνη) θαζ ́φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ 

(Απξίιην – επηέκβξην), αλά δεθαπελζήκεξν, θαη θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηαπηνπνίεζεο ζηηο κεληαίεο αλαθνξέο. 

 

Δνηομολογική επιηήπηζη συποκαηακηηηικών ειδών 

Γηα ηελ εληνκνινγηθέ επηηέξεζε ρσξνθαηαθηεηηθσ́λ εηδσ́λ θνπλνππησ́λ , ελ δπλάκεη θνξέα 

κεηάδνζεο ησλ λνζεκάησλ ηνπ Γάγθεηνπ ππξεηνχ θαη ηεο ινίκσμεο απφ ηφ Chikungunya θαη 

Εika, πξνηείλεηε ε ρξέζε θαηάιιεισλ παγήδσλ σνζεζήαο γηα ηελ θαηαγξαθ ή ησλ εζηηψλ 

αλάπηπμεο πξνλπκθψλ ηνπ Ae. albopictus (Αζηαηηθφ θνπλνχπη ηίγξεο). 

 

Πεπίοδορ επέμβαζηρ 

Ζ πεξίνδνο δηελέξγεηαο ησλ επεκβάζεσλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έσο ηέινο επηεκβξίνπ. 

 

Δπικοινυνία με ηοςρ καηοίκοςρ - Πληποθόπηζη 

Θα πξέπεη λα δηαλέκεηαη εηδηθφ ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο 

παξάιιεια κε ηηο επηζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ αξηηφηεξε 

ελεκέξσζε ηνπο αλαθνξηθά κε ην έξγν θαηαπνιέκεζεο.  

Σέινο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη γξακκή θιήζεο γηα ην θνηλφ, ζηελ 

νπνία ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη ππνδείμεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ, θαζψο επίζεο ζα 

παξαδίδνληαη θαη εηδηθά ζεκεηψκαηα, απφ ηα ζπλεξγεία ςεθαζκψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο δελ ήηαλε δπλαηή ε πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο ηδησηηθέο εζηίεο. Οη ηδηψηεο - ηδηνθηήηεο   

ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ   γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ή βειηίσζε ησλ εζηηψλ - φπσο ελδεηθηηθά 
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αλαθέξνπκε, ηηο δηαθνζκεηηθέο δεμακελέο ζηηο απιέο ησλ ζπηηηψλ, ηα άρξεζηα πεγάδηα, ην 

λεξφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε πεηακέλα ιάζηηρα απηνθηλήησλ θιπ. 

 

1.3 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνληαη εγθαίξσο θαη λα θαηαρσξνχληαη ζε πξφγξακκα 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη επεκβάζεηο θαη νη ρψξνη επέκβαζεο θαηαρσξνχληαη ζε εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ θαη ζα 

παξαδίλνληαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ αλά κήλα. 

ηηο εθζέζεηο πξνφδνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη: 

1. Οη εκεξνκελίεο παξνπζίαο ησλ ζπλεξγείσλ ζηνπο νηθηζκνχο 

2. Ο αξηζκφο επηζθέςεσλ θαη παξεκβάζεσλ ζηηο θαηνηθίεο (βφζξνη ή άιιεο εζηίεο εληφο ησλ 

απιφγπξσλ) αλά νηθηζκφ 

3. Οη αθκαηνθηνλίεο (LV & ULV) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (αξηζκφο, εκεξνκελίεο, 

ςεθαζζείζα έθηαζε) 

4. Σα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

5. Σπρφλ παξαηεξήζεηο 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζεί ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

ζπλνιηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα απνηειέζκαηα θαζψο θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

1.4 ΔΗΓΗΚΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ε θάζε πεξίπησζε ζα εθαξκνζηνχλ πιήξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ: 

 Σελ εγθχθιην κε Αξηζ. Πξση. Γ1α/Γ.Π. νηθ. 24708/31.03.2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο  

 Σν κε αξηζ. πξση: 2212/25479/29-02-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ, 

Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ πεξί εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ. 

 Σελ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε Αξηζ. Πξση. Γ1α/Γ.Π. 8865/17.03.2016 κε ζέκα 

«Μέηξα θαη νδεγίεο γηα ηνλ ην Zika» 

 Σν έγγξαθν κε αξηζ. πξση: 6324/11.03.2016 ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ κε ζέκα «Ννζήκαηα πνπ 

κεηαδίδνληαη κε θνπλνχπηα θαη ζθλίπεο ζε πεξηνρέο πνπ ππνδέρνληαη ή θηινμελνχλ 

κεηαλάζηεο – Δθηίκεζε θηλδχλνπ θαη δξάζεηο πξφιεςεο 2016» 

 

 

 

 

ηαπξφο,      30/03/2017 

 

         Ζ ςνηάξαζα                                                                               Δλέγσθηκε 

                                                                                           Ο Πποφζηάμενορ Γιεύθςνζηρ 

                                                                                       Πεπιβάλλονηορ & Ποιόηηηαρ Ευήρ 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδπα                                                   

ΣΔ Σεσνολόγυν Γευπόνυν                                                     Γπ. Θανάζηρ Γεπάζιμορ 

                                                                                                  Γαζολόγορ-Πεπιβ/γορ     
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                    ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                                ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                       ΚΟΗΝΏΝ & ΑΝΩΦΔΛΩΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΩΝ 

Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ                                                   Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

 

                                                         

Αξηζ.  κει.: 21/2017  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΦΤΗΚΟΤ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΔΡΗΦΟΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΔΠΗΒΛΑΒΩΝ 

ΔΝΣΟΜΩΝ ME 

ΠΡΟΝΤΜΦΟΚΣΟΝΗΑ ΣΟ 

ΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΑΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΑ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ. 

ΚΟΣΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ 

ΒΗΟΚΣΟΝΩΝ ΚΔΤΑΜΑΣΩΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΡΗΦΟΡΩΝ 
15 146,50 € 2197,50 € 

ΑΠΟΣΤΠΩΖ 

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ 

ΔΣΗΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΚΟΤΝΟΤΠΗΩΝ 

 

ΚΑΣ’ΑΠΟΚΟΠΖ 1 281,05 € 281,05 € 

 
ΤΝΟΛΟ 2478,55 

 
Φ.Π.Α. 24% 594,85 

 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ 3.073,40€ 

 

 

 

 

ηαπξφο, 30/03/2017 

 

    Ζ ςνηάξαζα                                                                                        Δλέγσθηκε 

                                                                                                  Ο Πποφζηάμενορ Γιεύθςνζηρ 

                                                                                           Πεπιβάλλονηορ & Ποιόηηηαρ Ευήρ 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδπα                                                   

ΣΔ Σεσνολόγυν Γευπόνυν                                                            Γπ. Θανάζηρ Γεπάζιμορ 

                                                                                                           Γαζολόγορ-Πεπιβ/γορ    
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                               ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                       ΚΟΗΝΏΝ & ΑΝΩΦΔΛΩΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΩΝ 

Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ                                               Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

 

                                                         

Αξηζ.  κει.: 21/2017  

 

 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηθνξάο φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ λνείηαη 

ε εξγαζία κίαο εκέξαο ελφο ζπλεξγείνπ δχν αηφκσλ απνηεινχκελε απφ δεηγκαηνιήπηεο - 

ςεθαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επηλψηηνπο ςεθαζηήξεο θαη κεραλνθίλεην ςεθαζηηθφ εμνπιη- 

ζκφ, γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξάζεηο δεηγκαηνιεςίαο (δηαπίζησζεο παξνπζίαο ή κε πξν- 

λπκθψλ θνπλνππηψλ) θαη δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ πξνλπκθνθηνλίαο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο ή πεξηνρέο ηεο Γ.Δ. Βφιβεο θαη πεξηιακβάλεη ηε δαπάλε γηα ην 

βηνθηφλν ζθεχαζκα θαη ηελ εξγαζία δηάιπζεο θαη ςεθαζκνχ. 

 

Ζ ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή θαη ραξηνγξάθεζε ησλ ελ δπλάκεη ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ εζηηψλ 

αλαπαξαγσγήο θνπλνππηψλ αθνξνχλ θαη’ απνθνπή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή. Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή επηρεηξεζηαθψλ ραξηψλ θαη έρεη σο ζηφρν, 

ηφζν ηε δηεπθφιπλζε ηεο επίγεηαο παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ πξνλπκθψλ ζην πεδίν, 

φζν θαη ηελ αθξηβή ππφδεημε ησλ επηθαλεηψλ ςεθαζκνχ απφ εδάθνπο.  

Ζ  πεξίνδνο δηελέξγεηαο  ησλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηνλ Απξίιην έσο ηέινο 

επηεκβξίνπ ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ. 

 

 

 

 

ηαπξφο, 30/03/2017 

 

       Ζ ςνηάξαζα                                                                         Δλέγσθηκε 

                                                                                     Ο Πποφζηάμενορ Γιεύθςνζηρ 

                                                                                Πεπιβάλλονηορ & Ποιόηηηαρ Ευήρ 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδπα                                                   

ΣΔ Σεσνολόγυν Γευπόνυν                                             Γπ. Θανάζηρ Γεπάζιμορ 

                                                                                            Γαζολόγορ-Πεπιβ/γορ    
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ                         ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ                                       ΚΟΗΝΏΝ & ΑΝΩΦΔΛΩΝ ΚΟΤΝΟΤΠΗΩΝ 

Γ.Δ.  ΜΑΓΤΣΟΤ                                              Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017 

 

                                                         

Αξηζ.  κει.: 21/2017  

 

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ  Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ  1 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα ζπλνιηθή δαπάλε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ νξίδεηαη ζην  πνζφ ησλ 

3.073,40 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 24%)  θαη ζα βαξχλεη ηνπο ΚΑ 

15.6142.1001.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Ζ αλαθεξφκελε ππεξεζία ζα παξαζρεζεί ζχκθσλα  κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο: 

1.  Σνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/Α'/06),  

2.  ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  Ν. 3852/2010 , 

3.  ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, 

4.  ηελ ηερληθή έθζεζε. 

Καη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσλ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο απνθάζεηο θαζψο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο ππεξεζίαο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο παξερνκέλεο ππεξεζίαο είλαη: 

- πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

- Σερληθή Έθζεζε 

- Σηκνιφγην  

- Πξνυπνινγηζκφο  

 

ΑΡΘΡΟ 4   

Ζ παξνχζα ππεξεζία ζα γίλεη κε αλάζεζε, κεηά απφ απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ζπιινγή 

πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5:  χκβαζε 

Ο αλάδνρνο ηεο ππεξεζίαο, κεηά ηελ θαηά ην λφκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο, 

ππνρξενχηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 105 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Ν. 4412/2016). Ζ 

ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Ζ ζχκβαζε εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 200-205 θαη 216-220 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Πξνζεζκία παξνρήο ππεξεζίαο  

H δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έσο ηέινο 

επηεκβξίνπ ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 7:  Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ε παξαιαβή ηεο θαη ηα παξαδνηέα απφ ηνλ 

αλάδνρν, ζα νξηζηνχλ κε φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
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Με ηελ αξ.170/2016 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ νξίζηεθαλ ηα κέιε θαη έγηλε ε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016  

Δπηηξνπήο παξαιαβήο ππεξεζηψλ. 

Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαιιφκελα παξαδνηέα θάζε ελέξγεηαο 

απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηα Γειηία Παξαθνινχζεζεο. Τπνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ/Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη λα δέρεηαη ηηο ππνδείμεηο-παξαηεξήζεηο 

απηψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο ππεξεζίαο. 

Σν έξγν ηνπ αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο απφ ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή παξαιαβήο, 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Σξφπνο πιεξσκήο-θξαηήζεηο  

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε 100% εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016 κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ 

ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ 

θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο ππεξεζηψλ ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Παξαθξαηείηαη θφξνο ππεξεζηψλ 8%. Δπίζεο παξαθξαηείηαη 0,06 % επί ηεο αμίαο θάζε 

πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (άξζξν 375 παξάγξαθνο 7 ηνπ 

N.4412/2016) θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε 

ην ΦΔΚ 3335/11-12-2014. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γήκν.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Δπζχλεο αλαδφρνπ. 

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 λα θαηαβάιιεη 

θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά πνπ ηπρφλ ήζειε πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, 

εθφζνλ απηή νθείιεηαη ζε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο ή παξαιήςεηο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10: Γεληθέο δηαηάμεηο  

1.  Γηα φηη πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016, κε 

αλάινγε εθαξκνγή ηνπο. 

2. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ ζέηεη 

ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρψξνπο. 

3. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 129 ηνπ 

Ν. 4412/2016.    

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 : Γλψζε ζπλζεθψλ ηεο ππεξεζίαο 

Ζ 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 

δειαδή ηελ ζέζε ,ηηο κεηαθνξέο πνπ απαηηνχληαη κε θάζε κέζν, ηελ δηάζεζε δηαρείξηζε θαη 

ελαπνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, επρέξεηα εμεπξέζεσο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, 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 ηελ ζχκβαζε, πξνο ηελ νπνία ζε θάζε 

πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί. 
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ΑΡΘΡΟ 12: Αλσηέξα βία 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο 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 ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλαίηηνη, 

αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ 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 αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο 

αλάινγα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 : Αλαζεψξεζε ηηκψλ  

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   

 

ΑΡΘΡΟ 14:  Αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

Ζ παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ ππεξεζία «Πιλοηικό Ππόγπαμμα Αζηικήρ 

καηαπολέμηζηρ κοινών και ανώθελυν κοςνοςπιών Γ.Δ. Μαδύηος για ηο έηορ 2017», ην 

νπνίν ρσξίδεηαη ζηηο επί κέξνπο εξγαζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15: Τπνρξεψζεηο ηνπ εληνινδφρνπ 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηα εμήο: 

 Να δηαζέηεη άδεηα απεληνκψζεσλ θαη κπνθηνληψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο απφ ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε άδεηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Να ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα εγθεθξηκέλα θάξκαθα φπσο απηά νξίδνληαη ζην κε αξηζ. πξση: 

κε αξηζ. πξση: 2212/25479/29-02-2016 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ, 

Γ/λζεο Πξνζηαζίαο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ πεξί εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ. Αλ 

ππάξμνπλ αιιαγέο ησλ αλαθεξφκελσλ θαξκάθσλ κεηά απφ λέεο εγθπθιίνπο ησλ 

Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζψο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, λα 

πξνζαξκνζηεί ππνρξεσηηθά ζηα λέα δεδνκέλα. 

 Καηά ηηο επεκβάζεηο, λα ιακβάλνληαη φια ηα κέηξα αηνκηθήο πξνθχιαμεο απφ ην 

Πξνζσπηθφ θαη παξάιιεια λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξψπσλ, ησλ νηθφζηησλ δψσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Να παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα κεραλήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ 

 Να ελεκεξψλεη αλά έλα κήλα ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ 

εξγαζηψλ. 

 Να παξαδψζεη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

κε απνηειέζκαηα, παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα. 

 Να δηαζέηεη εμνπιηζκφ ηθαλφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο ήηνη: 

- Γχν (2) ζπκβαηηθά επνρνχκελα βελδηλνθίλεηα ςεθαζηηθά ζπζηήκαηα κε βπηίν 

ηνπιάρηζηνλ 250 ιίηξσλ, βελδηλνθίλεηε αληιία ηππνδχλακεο ηνπιάρηζηνλ 5Ζ θαη 

ςεθαζηηθφ ιάζηηρν κήθνπο 50 κέηξσλ ηνπιάρηζηνλ.   

- Έλα (1) επνρνχκελν πιήξεο θαη απηφλνκν ζχζηεκα ςεθαζκνχ αθκαηνθηνλίαο 

ππεξκηθξνχ φγθνπ (ULV) κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζηαγνληδίσλ κε επηζπκεηή 

δηάκεηξν κεηαμχ 10-50κm.   

- Έλα (1) επνρνχκελν βελδηλνθίλεην λεθεινςεθαζηήξα (πςειήο πίεζεο) κε ηνπξκπίλα 

θαη κε βπηίν ηνπιάρηζηνλ 300 ιίηξσλ.  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-  Σέζζεξηο (4) ςεθαζηήξεο πιάηεο (επηλψηηνη ή ρεηξφο) φγθνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 10 ιίηξα.   

- Γέθα (10) παγίδεο ζχιιεςεο ελειίθσλ θνπλνππηψλ θσηφο θαη μεξνχ πάγνπ θαη ζα 

ζπληεξνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν.  

 Να παξέρεη αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβεο ζε 

πξφζσπα ή πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ εθαξκνγψλ, γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο ησλ 

εθαξκνγψλ. 

 Να ηεξεί κε αθξίβεηα ηε ζρεηηθή κειέηε 

 Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Νφκσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ, ππνρξενχηαη δε λα αλαθνηλψλεη ακειιεηί ζην Γήκν ηηο ζρεηηθέο 

δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ 

θαη αζθαιείαο θιπ πνπ απεπζχλνληαη ζ' απηφλ ή πνπ ηνπ θνηλνπνηνχληαη. 

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα θαηαζέζεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηα θάησζη 

δηθαηνινγεηηθά: 

α. Άδεηα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη εληφκσλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

β. Γήισζε αλαιπηηθά ηνπ απαζρνινχκελνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ (γεσπφλνπο, 

ηερλνιφγνπο γεσπνλίαο, επφπηεο πγείαο) θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ ζην αληηθείκελν ηεο 

πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο (LV & ULV). Ζ πηζηνπνίεζε ηεο κφληκεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ ελ ιφγσ επηζηεκφλσλ λα απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζρεηηθή άδεηα θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ 

θαη ηξσθηηθψλ ηεο εηαηξίαο απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

δ. Δκπεηξία εθηέιεζεο ηξηψλ θαη’ ειάρηζηνλ έξγσλ θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ κε ηε 

κέζνδν ηεο πξνλπκθνθηνλίαο θαη αθκαηνθηνλίαο (LV & ULV εθαξκνγέο) ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία. Να θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά. 

ε. Απνδεηθηηθά θηήζεο ή δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ δεηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ.  

ζη. Αζθαιηζηηθή θάιπςε έλαληη αζηηθήο επζχλεο πξνο ηξίηνπο γηα βιάβεο ζε πξφζσπα ή 

πιηθά πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ή εμαηηίαο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ 

εθαξκνγψλ. Να θαηαηεζεί επηθπξσκέλν αληίγξαθν. 

δ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ν αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο 

ησλ εθαξκνγψλ. 

ε. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα ζθεπάζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ λα έρνπλ έγθξηζε απφ ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ρξήζε ζηε δεκφζηα πγεία. 

ζ. Πηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001:2008 ή άιιν ηζνδχλακν θαη 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο ISO 14001:2004 ή άιιν ηζνδχλακν. 

η. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο 

παξνχζαο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο θαη ελ γέλεη κε ην Πξνζσπηθφ θαη ηα 

ινηπά Όξγαλα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

     ηαπξφο, 30/03/2017 

 

      Ζ ςνηάξαζα                                                                      Δλέγσθηκε 

                                                                                    Ο Πποφζηάμενορ Γιεύθςνζηρ 

                                                                                 Πεπιβάλλονηορ & Ποιόηηηαρ Ευήρ 

 

 

 Παπαδάκη Αλεξάνδπα                                                   

ΣΔ Σεσνολόγυν Γευπόνυν                                           Γπ. Θανάζηρ Γεπάζιμορ 

                                                                                           Γαζολόγορ-Πεπιβ/γορ    
   


