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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ              
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,                 
29100, Ζάκυνθος 

 
                                        

Ενέργεια: «Καταπολέμηση 
κουνουποειδών» 
Προυπ/σμός:  14.929,60 € 
Κ.Α.  
Αρ.Μελέτης: 4/2017 

 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Περιοχή εφαρμογής είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου  Ζακύνθου. 

Τα κουνούπια αποτελούν ένα σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονομίας 
περιοχών με αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών, όσο και του κινδύνου εκδήλωσης 
ασθενειών, που είναι φορείς τους και ως εκ τούτου, ωφελούμενοι θα είναι το σύνολο του 
πληθυσμού του  Δήμου Ζακύνθου. 

   Το πρόγραμμα, όπως αυτό εφαρμόζεται ανελλιπώς κάθε χρόνο, θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών στο υδρόβιο στάδιο 
(αυγό - προνύμφη - νύμφη) με εφαρμογές ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σήμερα είναι 
κοινός τόπος ότι για την επιτυχία μιας τέτοιας δράσης πρέπει να εφαρμοσθούν 
ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης κουνουπιών και ακολουθώντας κατά γράμμα τις 
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και τις κατευθύνσεις του 
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση του ελέγχου των κουνουπιών 
με έναν οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Συγκεκριμένα, συνίστανται από: 

• επισταμένη εντομολογική διερεύνηση και χαρτογράφηση των περιοχών που 
έχουν αντίστοιχο ενδιαφέρον,  

• υγειονομική διευθέτηση του περιβάλλοντος,  

• σωστή χρήση εντομοκτόνων και  

• ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους και τον τρόπο προφύλαξης. 

 

Αναλυτικότερα, με την εντομολογική επιτήρηση και τις συλλήψεις εντόμων 
εντοπίζονται: 

1. οι προβληματικές περιοχές,  

2. οι πληθυσμοί των κουνουπιών,  

3. οι συνήθειές τους και η εποχιακή τους κατανομή που θα κατευθύνουν τις 
μετέπειτα δράσεις.  
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Σημαντικό βήμα είναι η χαρτογράφηση των περιοχών αυτών, η οποία θα πρέπει να 
επικαιροποιείται. Ένα βοηθητικό στοιχείο εδώ είναι η επισήμανση των κλιματολογικών 
συνθηκών και η ικανότητα πτήσης των διαφόρων ειδών κουνουπιών. 

 

Κατά την εφαρμογή της εντομολογικής παρατήρησης του 2016, τα αποτελέσματα της 
ποιοτικής και ποσοτικής καταγραφής των ειδών κουνουπιών και των πληθυσμών τους, για 
την Π.Ε. Ζακύνθου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Τα είδη κουνουπιών που αναγνωρίστηκαν κατά τη συλλογή δειγμάτων με όλους 
τις μεθόδους δειγματοληψίας ήταν:  

• Culex pipiens, 

• Culiseta longiareolata,  

• Aedes albopictus 

2. Η εκατοστιαία κατανομή των δειγμάτων ανά είδος απεικονίζεται στο παρακάτω 
διάγραμμα 

 

 

 

3. Ενώ με βάση την χρονική εξέλιξη των δειγματοληψιών τα 
αποτέλεσματα αποτυπώνονται στον ακόλουθα πίνακα  

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ  

Α/
Α Περιοχή εφαρμογής 

4/5/16 19/5/16 18/6/16 19/7/16 22/8/16 21/9/16 18/10/16 

1 

Χείμαρρος Αγ. 
Χαραλάμπους μέχρι 
περιοχή Ξιφίτα  

+ + + + - - - 

2 

Χείμαρρος Σκουρτη 
Αλυκών και Τηγάνια 
Αλυκών  

++ + + - + - - 

3 
Υγρότοπος Λίμνης 
Κεριού  

++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

4 Μπούκα Λαγανά  ++ + - - - - - 
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5 Μπούκα Πλάνου ++ ++ - + - - - 

6 

Ρέμα 
παραχειμάρριος 
Τσιρογιαννη 
Αλυκανα  

+ + - - + - - 

7 

Αρχή της οδού 
Αγ.Γερασιμου μέχρι 
χαντάκι ομβρίων στο 
ύψος της 
επιχείρησης αφων 
Μπιάζη  

+ + + + - - - 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

    Το έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές: 

1) Εντοπισμός όλων των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών (μόνιμες ή παροδικές 
εστίες),  (αξιοποίηση των στοιχείων καταγραφής του έτους 2016 και προσθήκη τυχόν νέων 
εστιών), ώστε να είναι δυνατές οι επεμβάσεις που θα ελέγξουν τις πρώτες γενεές 
κουνουπιών και θα αποτρέψουν την έξαρση των πληθυσμών  αργότερα. Επιπλέον, 
εντομολογική χαρτογράφηση της περιοχής διενέργειας του έργου, σε επίπεδο 
γένους και ειδους από αναγνωρισμένο φορέα κοινοποιώντας τα αποτελέσματα 
στην Αρμόδια Υπηρεσία (π.χ  Culex pipiens, Culiseta longiareolata, Aedes albopictus ) 
και που θα είναι σε άμεση συσχέτιση με την επιλεχθείσα μεθοδολογία και την πληθυσμιακή 
παρακολούθηση.  

2) Εφαρμογή του έργου παρακολούθησης  και δειγματοληψιών προνυμφών 
και ακμαίων κουνουπιών,   

i. τη συγκέντρωση αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακολούθηση 
της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών, των κουνουπιών και την αξιολόγηση 
α) της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα β) της 
αποτελεσματικότητας του έργου και γενικά τη συγκέντρωση δεδομένων, όπως αυτά 
ορίζονται στην εγκύκλιο με ΑΔΑ ΩΔΣ0465ΦΥΟ-6ΧΝ «Πρόγραμμα καταπολέμησης 
των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2017».  

ii. Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε πρωτόκολλά που θα συμπληρώνει ο ίδιος 
και θα τα υποβάλλει στην Αρμόδια Υπηρεσία.  

iii. Οι μέθοδοι των δειγματοληψιών που θα ακολουθηθούν, πρέπει να είναι οι 
ενδεδειγμένες για τα είδη κουνουπιών που θέλουμε να ελέγχουμε καθώς και το 
είδος των εστιών ανάπτυξής τους (oι ώρες που δραστηριοποιούνται, οι τρόποι που 
διημερεύουν ή διαχειμάζουν, οι προτιμήσεις ξενιστών και η εν γένει καλή γνώση της 
βιολογίας τους είναι κατάλληλοι οδηγοί  επιλογής των μεθόδων παρακολούθησης 
των πληθυσμών τους και θα καθορίσει τα μέτρα ελέγχου που θα ληφθούν). 

iv. Θα προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό των θέσεων ή τυχόν προσθήκη νέων 
δειγματοληπτικών σταθμών & παγίδων στο πεδίο εφαρμογής, εάν διαμορφωθούν 
έκτακτες συνθήκες ή προκύψουν νέα εντομολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος και σε συνεργασία με την Αρμόδια Υπηρεσία  
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3) Προμήθεια και διάθεση, για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων, για ανάλογη 
χρήση, από τα αρμόδια Υπουργεία, σκευασμάτων από τον ανάδοχο. Επίσης, o εργολάβος 
υποχρεούται να διαθέτει τα βιοκτόνα - την χρήση βιολογικού παράγοντα Bacillus 
thuringiensis var israelensis - ή άλλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σκευάσματα (για εκτός του φυσικού περιβάλλοντος ψεκαζόμενες 
επιφάνειες), που απαιτούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 
προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευσή τους πριν και μετά τη χρήση τους θα γίνεται από 
τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης γεωργικών 
φαρμάκων ενώ η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα διενεργεί κατά την κρίση της και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα τους απαραίτητους ελέγχους καταλληλότητας αυτών των 
σκευασμάτων. 

Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως των σκευασμάτων, όπως αυτή 
ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση από τις 
αρμόδιες Εθνικές Αρχές. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ αιτίας των 
ψεκαστικών εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια 
εργαζομένων, κατοίκων, επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σημειώνεται ότι οι χειριστές των ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, 
πρέπει να κάνουν εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό 
προφύλαξης (κράνος, φόρμα, γάντια κ.ά). 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον ψεκασμό σε έκταση όπου 
εφαρμόστηκε πλημμελώς. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην προστασία των κατοίκων. Ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να ενημερώνει με κατάλληλο τρόπο και έγκαιρα τους κατοίκους της 
περιοχής αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, για την έκταση που προγραμματίζεται 
να γίνει ψεκασμός για την έγκαιρη μετακίνηση και προστασία των ζώων.  

 

4) Πραγματοποίηση επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των 
προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών. Περιοχές εφαρμογής είναι περιαστικές 
εστίες ανάπτυξης, όπως όχθες ποταμών, λιμνών, έλη, ρέματα, εκβολές αγωγών όμβριων, 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυσικά συστήματα κατακράτησης υδάτων, κ.α. Η εφαρμογή 
των ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις παρακάτω αναφερόμενες 
περιοχές του Δήμου Ζακύνθου θα γίνει από το έδαφος, με ψεκαστικά συνεργεία με 
ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήματα αντίστοιχα. 

 

 

5) Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών από εδάφους εκ μέρους του 
Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί συχνούς και επισταμένους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων καταπολέμησης εντός 
24 ωρών από την εκτέλεση τους και να ενημερώνει την Αρμόδια Υπηρεσία, ενώ οφείλει να 
πραγματοποιεί περαιτέρω ελέγχους εφόσον του ζητηθούν και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποδείξει στη 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία την αναγκαιότητα  επανάληψης των επεμβάσεων καταπολέμησης 
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σε εκτάσεις όπου τα αποτελέσματα των πληθυσμών των κουνουπιών και των προνυμφών 
τους μετά από τους διενεργούμενους ελέγχους αποτελεσματικότητας, δεν είναι 
ικανοποιητικά και να εξηγεί  τους λόγους. 

 

6) Παρακολούθηση της όχλησης τελείων εντόμων. 

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των τέλειων εντόμων στην 
περιοχή εφαρμογής του έργου. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται με ενδεδειγμένες μεθόδους 
ελέγχου. Τα δεδομένα της συλλογής καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη 
λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

 

7) Ενημέρωση τοπικού πληθυσμού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού σε συνεργασία με τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, με κατάλληλες διαδικασίες και δράσεις.  

 

8) Κατάρτιση  προγράμματος  δειγματοληψιών και ψεκασμών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει κάθε Παρασκευή (εγγράφως και σε ηλεκτρονική 
μορφή) στην Επιβλέπουσα υπηρεσία το προτεινόμενο πλάνο διενέργειας δειγματοληψιών - 
ψεκασμών της επόμενης εβδομάδος που θα περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται και 
παραπάνω, μεταξύ άλλων την γεωγραφική θέση και τη συνολική επιφάνεια προς ψεκασμό. 
Επίσης θα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν τα συνεργεία καταπολέμησης, όπως 
ενδεικτικά ο χρόνος (ώρα), ο τόπος (θέσεις ψεκασμού), το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο 
του υπεύθυνου του κάθε συνεργείου, το είδος καταπολέμησης (προνυμφοκτονία ή 
ακμαιοκτονία), τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν, αριθμός κυκλοφορίας οχημάτων, 
τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων και τα μέσα με τα οποία θα μετακινηθούν κλπ. Οι 
όποιες τροποποιήσεις του προγράμματος θα πρέπει να κοινοποιούνται στους παραπάνω 
εγκαίρως. Ειδάλλως τόσο η μη υποβολή του προγράμματος όσο και η μη έγκαιρη 
γνωστοποίηση των αλλαγών του, μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν λόγο για τη λύση της 
σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 

9. Παράδοση Τελική Έκθεσης Πεπραγμένων  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει μετά το πέρας του έργου στην Αρμόδια 
Υπηρεσία και την επιτροπή Παραλαβής, αναλυτική τελική έκθεση πεπραγμένων, η οποία θα 
περιλαμβάνει αναλυτικά το σύνολο των δεδομένων για την πορεία εξέλιξης του έργου και 
της μεθοδολογίας εκτέλεσης του σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται, από την ημερομηνία κατακύρωσης του 
έργου στον Ανάδοχο και 30-04-2018.   

2. Αριθμός εφαρμογών έως 10 ψεκαστικούς κύκλους / περιοχή εφαρμογής/ 
δεκαπενθήμερο. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της 
υλοποίησης του προγράμματος, χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού αντικειμένου, 
που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, έως 2 (δύο) ακόμη ψεκαστικούς 
κύκλους: 
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• Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες δεν ευνοούν την ανάπτυξη των    
  προνυμφών των κουνουπιών, ή εμποδίζουν την διενέργεια ψεκασμών.  

• Λόγω έκτακτων γεγονότων που αφορούν την μετάδοση ασθενειών από   
  κουνούπια (π.χ. κρούσμα ή υποψία κρούσματος νόσου σχετιζόμενης με τα   
  κουνούπια, στην περιοχή). 

• Για άλλους λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 

Ως ψεκαστικός κύκλος ορίζεται το σύνολο των ενεργειών που περιλαμβάνει 
δειγματοληψία, ψεκασμό, τεχνική έκθεση και χαρτογράφηση. Διευκρινίζεται ότι ανάλογα 
με τις συνθήκες μπορεί να απαιτηθεί κάθε φορά το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω 
ενεργειών. Για το λόγο αυτό στην οικονομική προσφορά πρέπει να αποτυπώνεται και το 
κόστος των επιμέρους ενεργειών (δομική ανάλυση κόστους), ώστε να αναγνωρίζεται κατά 
περίπτωση η αντίστοιχη υλοποιηθείς δαπάνη 

3. Ο πλέον ενδεδειγμένος, απόλυτα ελεγχόμενος και ακίνδυνος  τρόπος 
καταπολέμησης των κουνουπιών είναι ο ψεκασμός από το έδαφος, των εστιών 
ανάπτυξής τους, με ψεκαστήρες  και με μεγαλύτερης εμβέλειας ψεκαστικά 
μηχανήματα, όπου χρειάζεται στις υπαίθριες ενδοοικιακές  και  περιοικιακές εστίες, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, με 
πρόγραμμα που αυτός θα καταρτίσει, ή και  έκτακτα όπου υπάρχει ανάγκη, στις 
Τοπικές ενότητες του Δήμου, αποκλειόμενης της χρήσης οποιουδήποτε χημικού 
σκευάσματος σε ιχθυοφόρα ύδατα. 

 

Ενδεικτικά, σχετικά με το πρόγραμμα,  και με βάση τα δεδομένα του 2016, 
(διατηρώντας όμως επιφύλαξη για τον εμπλουτισμό των υπαρχόντων τομέων ή και την 
προσθήκη νέων κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών)  παραθέτουμε την χωροταξική 
κατανομή του φυσικού αντικειμένου του έργου (παράρτημα 1: χαρτογραφική απεικόνιση 
περιοχών και ενδεικτικών σημείων δειγματοληψίας): 

1. Χείμαρρος του Αγίου Χαραλάμπους μέχρι περιοχή Ξιφίτα, 40 στρέμματα 

2. Αρχή της οδού Αγίου Γερασίμου μέχρι το χαντάκι όμβριων (δρόμος ΚΤΕΟ) στο    

      ύψος επιχείρησης Αφών Μπιάζη, 60 στρέμματα 

3. Χείμαρρος Σκούρτη Αλυκών και Τηγάνια Αλυκών, 60 στρέμματα 

4. Ρέμα-παραχειμμάριος Τσιρογιάννη Αλυκανά, 10 στρέμματα 

5. Μπούκα Λαγανά, 40 στρέμματα 

6. Υγρότοπος Λίμνης Κεριού, 80 στρέμματα 

7. Μπούκα Πλάνου, καθώς και σε σημεία πάνω και πίσω από το γήπεδο 25 
στρέμματα 

Άλλες παραχειμάρριες περιοχές και εστίες οι οποίες ενδεχομένως θα υποδειχθούν από τις 
τοπικές αρχές κάθε Τοπικής Κοινότητας περιλαμβάνει και τις περιοχές με αποστραγγιστικές 
τάφρους και σχάρες φρεατίων με στάσιμα νερά. 

 

Για τις παραπάνω περιοχές, η πραγματοποίηση  προγράμματος  από τη πλευρά του 
Δήμου Ζακύνθου, θα γίνει με γνώμονα τη μη διασταύρωση  κύκλων ψεκασμού, με σκοπό 
τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνεργασία 
με την Π.Ε. Ζακύνθου. 
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Σε κάθε περιοχή, θα πραγματοποιηθούν έως 10 επαναλήψεις (όταν θα πραγματοποιείται 
ένας ψεκασμός μετά από 15 μέρες θα πραγματοποιείται ένας επαναληπτικός)  ανάλογα με 
την αναγκαιότητα που προκύπτει από την εντομολογική επιτήρηση.  

Τα όρια των τομέων όπως αναφέρονται είναι ενδεικτικά και μπορούν να 
αλλάζουν μερικώς εφ' όσον το απαιτεί η πρακτική εφαρμογή του 
προγράμματος. Οι ψεκασμοί δεν θα διακόπτονται κατά την διάρκεια της 
ψεκαστικής περιόδου και θα επαναλαμβάνονται κυκλικά σε όλους τους τομείς 
(περίπου ανά 15 ημέρες και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής). 

Τονίζεται ότι  οι περιοχές  των ζωνών ειδικής προστασίας ( Natura 2000 και Ramsar) 
απαιτούν ειδική αντιμετώπιση.  

Σηµ: Τα ακριβή σηµεία ψεκασµού (όπου δεν αναφέρονται αναλυτικά), θα υποδειχθούν 
από υπαλλήλους των συναρμόδιων Υπηρεσιών. 

 

4. Ο Ανάδοχος: 

• υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως μηχανοκίνητα 
ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο  νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, 
μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος και ικανό 
αριθμό παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών. Και ιδιαίτερα:  

 

α. Προσωπικό 

α1. Έναν (1) τουλάχιστο υπεύθυνο επιστήμονα, όπως ορίζεται στη σχετική άδεια 
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων , ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου. 

α2. Ένας (1) τουλάχιστον ψεκαστής. 

Β. Τεχνικός εξοπλισμός: 

β1. Ένα (1) ψεκαστικό συγκρότημα, τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο 
ψεκασμού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια (τα 
κατάλληλα ακροφύσια για να δημιουργούν στην έξοδο τους σταγονίδια μικρότερα των 100 
μικρών) και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 μέτρων που θα συνοδεύονται από 2 χειριστές 
ακροφυσίων.  

β2. Δύο (2) τουλάχιστο ψεκαστήρες πλάτης χωρητικότητας τουλάχιστον όγκου 10 
λίτρων οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται σε μη προσβάσιμα σημεία από το μηχανοκίνητο 
ψεκαστικό.  

β3. Δύο  (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες, ώστε σε περίπτωση προβλήματος – βλάβης, να μην 
υπάρχουν καθυστερήσεις στις εφαρμογές). 

β4. Επτά (7) τουλάχιστο παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών και τοποθέτηση 
τριάντα παγίδων ωοαπόθεσης σε επιλεγμένες θέσεις όπου θα γίνετε μεταφορά του υλικού 
σε επίσημο εργαστήριο (π.χ. Μπενάκειο), ώστε να γίνει καλλιέργεια για την εκκόλαψη των 
αυγών και ταυτοποίηση του είδους από το εργαστήριο.  

• Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό και κατάλληλο βιολογικό σκεύασμα - 
βιοκτόνο. Οι δοσολογίες των σκευασμάτων θα καθορίζονται από την Επιτροπή και 
σύμφωνα με την έγκριση του κάθε σκευάσματος, και θα τηρούνται αυστηρά. Κατά 
την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, που πρέπει να γίνεται με σχολαστική 
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προσοχή, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής, πρώτα το νερό και μετά το 
σκεύασμα με συνεχή ανάδευση (150 περίπου στροφές / λεπτό). Η χρησιμοποίηση 
του ψεκαστικού υγρού πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του. Η 
ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται θα είναι τόση, ώστε να 
μην περισσεύει για την επόμενη ημέρα. Το νερό που θα χρησιμοποιείται,  για την 
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα είναι κατάλληλο - διαυγές, άοσμο, χαμηλής 
ολικής σκληρότητας. 

 

•  υποχρεούται να ψεκάσει τις περιοχές σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
επιτροπής και να συμμορφώνεται πρόθυμα σε αυτές. 

 

•  οφείλει πριν την έναρξη των ψεκασμών να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα 
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μην γίνονται 
επικαλύψεις ψεκασμών και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.  

 

•  είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στο προσωπικό που θα απασχολήσει, όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για την προστασία της υγείας κατά την εκτέλεση της εργασίας 
ψεκασμού, εφοδιάζοντάς τους δηλαδή με προστατευτικό εξοπλισμό (φόρμα, 
καπέλο, γάντια, μάσκες), τον οποίο όλοι οι ψεκαστές θα φέρουν απαραιτήτως. 
Ψεκαστής που αρνείται να φέρει τον εξοπλισμό ή τον καταργεί κατά την διάρκεια 
του ψεκασμού θα αποβάλλεται από το ψεκαστικό συνεργείο. 

 

• Θα έχει την πλήρη ευθύνη, της προμήθειας, της εφαρμογής και της διάθεσης του 
συνόλου των απαιτούμενων σκευασμάτων για την εκτέλεση του έργου, όπως και 
της ενημέρωσης του κοινού στις περιοχές που διενεργεί ψεκασμούς. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους, δηλαδή η  
προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευσή τους, όπως και η διάθεση των κενών       συσκευασιών 
θα είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

Σε κάθε εφαρμογή καταπολέμησης, ο υπεύθυνος που έχει οριστεί με την     
χορηγηθείσα άδεια, θα παρίσταται και θα παρακολουθεί όλη τη διαδικασία της εργασίας 
από την παρασκευή του υλικού παρέμβασης και τη χρησιμοποίησή του, καθώς και τη λήψη 
των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται, μέχρι να γίνει κατάλληλος για 
επαναχρησιμοποίηση ο χώρος, στον οποίο έγινε η καταπολέμηση.   

 

• Υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως αλλαγές στο καταρτισμένο πρόγραμμα, που 
επιβάλλονται από καιρικές ή άλλες ιδιαίτερες συνθήκες. Σε μηνιαία βάση θα 
υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης,  έκθεση δράσεων του περασμένου μήνα 
που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου  της αποτελεσματικότητας των 
εφαρμογών καταπολέμησης που έχει προβεί (τεκμηριωμένα με την παρακολούθηση 
της εξέλιξης των πληθυσμών των κουνουπιών, σε σχέση με τις μεθόδους που έχουν 
προκριθεί για κάθε περίπτωση, με την συγκέντρωση των μετρήσεων σε βάση 
δεδομένων και την ανάλυσή τους). 
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• Υποχρεούται με το πέρας του έργου να παραδώσει στον φορέα υλοποίησης τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή τις καταγεγραμμένες μόνιμες και παροδικές 
εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, σε πλήρη συσχέτιση με τα γένη που αναπτύσσονται 
σ’ αυτές , τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και την αποτελεσματικότητα τους σε 
επίπεδο καταπολέμησης (πληθυσμιακή εξέλιξη)  σε μια λεπτομερή και τεκμηριωμένη 
έκθεση απολογισμού του έργου.    

 

5. Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς απαραίτητα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 
στοιχεία: 

α. Τον εξοπλισμό που θα διατεθεί (ιδιοκτησίας ή μισθωμένος) για την υλοποίηση του 
έργου. Αυτός να περιγράφεται αναλυτικά και να έχει τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, στην 
οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τον αριθμό και το είδος των ψεκαστικών μηχανημάτων ή 
Φ.Ι.Χ. που διαθέτει. Επίσης θα δηλώνεται ότι τα ψεκαστικά μηχανήματα ή Φ.Ι.Χ. φέρουν 
τα κατάλληλα ακροφύσια, ώστε να δημιουργούνται κατά την έξοδό τους σταγονίδια 
μικρότερα των 100 μικρών, καθώς και ελαστικός σωλήνας μήκους τουλάχιστο 50 μέτρων. 

α1. Για τα ιδιόκτητα ψεκαστικά μηχανήματα ή Φ.Ι.Χ. απαιτείται φωτοαντίγραφο της 
άδειας κυκλοφορίας τους, επικυρωμένο από Δημόσια Αρχή. 

α2. Για τα μισθωμένα ψεκαστικά μηχανήματα ή Φ.Ι.Χ. απαιτούνται ιδιωτικά 
συμφωνητικά μίσθωσης (μισθωτήρια), διάρκειας από την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς έως τουλάχιστον 31-08-2018, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής των 
ιδιοκτητών. Στα μισθωτήρια, εκτός της διάρκειας θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας 
των ψεκαστικών μηχανημάτων και τα χαρακτηριστικά τους (μέγεθος βυτίου, 
χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήματος κ.τ.λ). 

Τα παραπάνω ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης θα συνοδεύονται απαραίτητα από 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους. 

 

β. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η ακριβής σύνθεση του  προσωπικού 
που θα διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος (Υπεύθυνος του έργου και 
ψεκαστές). 

 

γ. Την ακριβή μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου (όλες οι 
επιχειρησιακές εφαρμογές). Αναλυτική στοχοθεσία η οποία θα εμπεριέχει αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσεων και τεκμηρίωση της ρεαλιστικότητας, της 
αποδοτικότητας – αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου σχεδίου δράσης. 

 

δ. Την κατοχή άδειας, σύμφωνα με το Νόμο για τον χειρισμό βιοκτόνων εντός ή γύρω 
από κατοικημένες περιοχές, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σε ισχύ (πρόσφατη 
εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [υπ. 
Αριθ. 152347/3807/11-5-1981 (ΦΕΚ 390 Β) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εκδόθηκε η 
υπ. Αριθ. 183897/1-10-1985 (ΦΕΚ 655Β΄), ΚΥΑ 323/4883 (ΦΕΚ163Β΄/22-1-2015],  

 

ε. Πιστοποιητικά συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008,  
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ζ.  Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 

 

θ. Την εμπειρία από επιτυχημένη εκτέλεση ανάλογων έργων αρμοδίως πιστοποιημένη 
(βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, υπογεγραμμένες από τις αρμόδιες επιτροπές). 

 
 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ  27/07/2017 

 

                                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                       ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                         ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την υπ’ αρ.         /2017 απόφαση Δημάρχου Ζακύνθου. 

     O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

       ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ              
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,                 
29100, Ζάκυνθος 

 
                                        

Ενέργεια : «Καταπολέμηση 
κουνουποειδών » 
Προυπ/σμός:  14.929,60 € 
Κ.Α.  
Αρ.Μελέτης: 4/2017 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
 
Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, αφορά την ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΟΕΙΔΩΝ  
για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30-04-2018. 
 
Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις  
 
     Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας υπάγεται 
στις διατάξεις: 

• Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , 
Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 
25 / ΕΕ ) . 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

• Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

• Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στοδιαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

• Tου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον 
Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση. 

 
 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 
 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  
β. Ο προϋπολογισμός της μελέτης  
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
 
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών    
Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως 30-04-2018. 
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Άρθρο 5ο : Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται 
για την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα 
 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
 
Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία 
 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του 
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά 
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά 
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο 
εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια 
ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει 
λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις 
συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.                                                                       
 
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  
 
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .   
 
Άρθρο 9ο: Είδος Εργασιών 
 
Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή. 
 
Άρθρο 10ο: Παραλαβή Εργασιών 
 
Η παραλαβή των εργασιών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου.  
 
Άρθρο 11ο: Υπογραφή Σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος της εργασίας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού και να καταθέσει την 
κατά το άρθρο 12 της παρούσης εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής. 
 
Άρθρο 12ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 
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Άρθρο 13ο : Επίλυση διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.   
                           
Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής 
 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 
14.929,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , για το διάστημα ισχύος της 
εντολής. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των ανωτέρω 
εργασιών. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο 
φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και 
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 
 
 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ   27/07/2017 

 

                                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                       ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                         ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την υπ’ αρ.           /2017 απόφαση Δημάρχου Ζακύνθου. 

     O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

       ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ              
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,                 
29100, Ζάκυνθος 

 
                                        

Ενέργεια : «Καταπολέμηση 
κουνουποειδών » 
Προυπ/σμός:  14.929,60 € 
Κ.Α.  
Αρ.Μελέτης: 4/2017 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α.Τ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 Καταπολέμηση 

κουνουποειδών 

 

1 

70 (7 τομείς 

Χ 10 

ψεκαστικοί 

κύκλοι) 

Ψεκαστικός 

κύκλος 
172,00 12.040,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

    
12.040,00 

 
ΦΠΑ 24% 

    
2.889,60 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

    
14.929,60 

 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ     27/07/2017                                                                  

                                                                 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

                                                                       ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                                         ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

με την υπ’ αρ.          /2017 απόφαση Δημάρχου Ζακύνθου. 

       O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

       ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ              
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ        
Δ/νση : Πλατεία Διον. Σολωμού 1,                 
29100, Ζάκυνθος 

 
                                        

Ενέργεια : «Καταπολέμηση 
κουνουποειδών » 
Προυπ/σμός:  14.929,60 € 
Κ.Α.  
Αρ.Μελέτης: 4/2017 

                   

                                              

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Καταπολέμηση κουνουπιών μέσω επίγειων ψεκασμών με  ψεκαστικό συγκρότημα, 

τρακτέρ ή Φ.Ι.Χ. με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού όγκου 500 τουλάχιστον λίτρων 

και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και ψεκαστήρες πλάτης, χωρητικότητας 

τουλάχιστον όγκου 10 λίτρων, σε  αποστραγγιστικές  τάφρους και σχάρες φρεατίων με 

στάσιμα νερά.  

     Ένας (1) ψεκαστικός κύκλος 

     ΕΥΡΩ : Εκατόν εβδομήντα δύο                                                           (172,00) 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. Γενικός χάρτης με τις περιοχές εφαρμογής 
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2. Χείμαρρος Αγ. Χαραλάμπους μέχρι περιοχή Ξιφίτα 
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3. Αρχή της όδου Αγίου Γερασίμου μέχρι το χαντάκι όμβριων (δρόμος ΚΤΕΟ) στο ύψος επιχείρησης Αφων Μπιάζη 
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4. Χείμαρρος Σκούρτη Αλυκών και Τηγάνια Αλυκών  
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5. Ρέμα - Παραχειμάρριος Τσιρογιάννη Αλυκανά 
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6. Μπούκα Λαγανά 
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7. Υγρότοπος Λίμνη Κεριού 

 



24 
 

 

8. Μπούκα Πλάνου, καθώς και σε σημεία πάνω και πίσω από το γήπεδο 

 


