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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην καταπολέμηση κουνουπιών ,ψύλλων  και της 
καταπολέμησης της πυτιοκάμπης των δέντρων στο Δήμο Θέρμης  για το έτος 2022.  
 Η εργασία της καταπολέμησης της πυτιοκάμπης περιγράφεται παρακάτω στην ΟΜΑΔΑ Α΄ και ο 
προϋπολογισμός θα βαρύνει τον Κ.A:  02.35.6262.003  με τίτλο “Εργασίες αντιμετώπισης της πιτυοκάμπης 
των πεύκων” (CPV 77231200-0),   η εργασία της καταπολέμησης κουνουπιών θα αναφέρεται στην ΟΜΑΔΑ 
Β΄ και ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τον ΚΑ: 02.70.6262.009 με τίτλο “Εργασίες αντιμετώπισης 
κουνουπιών – Ψεκασμοί” (CPV 90922000-6) και οι δράσεις καταπολέμησης ψύλλων  θα αναφέρεται στην 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ και ο προϋπολογισμός θα βαρύνει τον ΚΑ: ΚΑ: 02.35.6262.009 με τίτλο “Εργασίες 
αντιμετώπισης εντόμων υγιειονομικής σημασίας;’’ (CPV 90922000-6)  

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και θα 
χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους του Δήμου. Η προμήθεια θα γίνει  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα προϋπολογισμού της μελέτης . 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση καταπολέμησης του εντόμου Thaumetopea 
pityocampa, (κοινό ονομασία πιτυοκάμπη), που προσβάλει τα πεύκα, που βρίσκονται στο Δήμο Θέρμης. Το 
έντομο τρέφεται από τις πευκοβελόνες και σχηματίζει τα χαρακτηριστικά άσπρα κουκούλια (τολύπες) στην 
κόμη των δένδρων. Τα δένδρα απογυμνώνονται, καθίστανται ευπαθή σε ασθένειες και άλλα έντομα, και 
σταδιακά ξηραίνονται. Επίσης οι προνύμφες της πιτυοκάμπης διαθέτουν την πρωτεΐνη ταμενοποΐνη, η 
οποία όταν έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο προκαλεί κνησμό, αλλεργικές επιδράσεις και αναπνευστικά 
προβλήματα. Ιδιαίτερα προσεκτικά πρέπει να είναι τα άτομα που πάσχουν από άσθμα ή που είναι 
επιρρεπή σε αλλεργίες από σκόνη και γύρη. 
 Η αντιμετώπιση του εντόμου αυτού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια στο χρόνο εφαρμογής 
των μεθόδων καταπολέμησης, εξαιτίας του βιολογικού του κύκλου. 
 Τα θηλυκά γεννούν τα αυγά τους στα μέσα καλοκαιριού (Ιούλιος – Αύγουστος) και η εκκόλαψη 
κορυφώνεται περίπου στα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με το υψόμετρο και τις καιρικές συνθήκες. Οι 
προνύμφες έχουν 5 ηλικίες -στάδια και κατατρώγουν τις πευκοβελόνες αμέσως μετά την εκκόλαψη των 
αυγών. Οι προνύμφες 4ου σταδίου συναθροίζονται κατά ομάδες και σχηματίζουν την τελική φωλιά 
(τουλύπη – κουκούλι). Οι προνύμφες 5ου σταδίου εξέρχονται από τις φωλιές και κατέρχονται η μία πίσω 
από την άλλη για να νυμφωθούν στο έδαφος και να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο (Φεβρουάριος 
– τέλη Μαρτίου). 
 Κρίσιμη εποχή αντιμετώπισης του εντόμου είναι περίπου  από τα μέσα Οκτωβρίου ως τα μέσα 
Δεκεμβρίου , που είναι περισσότερο ευάλωτο και πριν σχηματίσει τις φωλιές για να κρυφτεί. Στόχος είναι 
η μείωση του πληθυσμού του εντόμου σε ανεκτά επίπεδα. 
 Επειδή τα πεύκα στο Δ. Θέρμης βρίσκονται μέσα σε κοινόχρηστους χώρους (σχολεία, εκκλησίες, 
αλσύλλια, πάρκα κ.ά.) τίθεται θέμα ασφάλειας κατά τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται η χρήση του βιολογικού σκευάσματος με το βακτήριο Bacillus thuringiensis, που είναι 
πολύ αποτελεσματικό και ακίνδυνο για τους ανθρώπους τα ζώα και τα ωφέλιμα έντομα όπως η μέλισσα. 
Το συγκεκριμένο σκεύασμα είναι εγκεκριμένο από Υπ. Ανάπτυξης και Τροφίμων  και γενικά είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον και δεν εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία 
Ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνει με δραστική ουσία το Bacillus thuringiensis sub. kurstaki. Για τον ψεκασμό 
απαιτείται κατάλληλο ψεκαστικό μηχάνημα που θα φέρει αντλία υψηλής πίεσης με ειδικά ακροφύσια που 

 



να δημιουργούν ψεκαστικό νέφος με λεπτά σταγονίδια .Ο ψεκασμός με μορφή νέφους πρέπει να μπορεί 
να φτάνει τουλάχιστον τα 20 μέτρα , να είναι ομοιόμορφος και να επιτυγχάνεται πλήρης διαβροχή των 
δέντρων μέχρι απορροής . 
 Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Θέρμης δε διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την 
εκτέλεση του ψεκασμού. 

 
 Αναλυτικά θα γίνουν επεμβάσεις στις ακόλουθες θέσεις: 
 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών 

Α/Α 
Τοπ./Δημ. 
Κοινότητα 

Τοποθεσία Αριθμ. 
δένδρων 

1 
Αγ. 
Παρασκευή 

Δημοτικό σχολείο 20 

Νεκροταφεία 30 

Παλιά δεξαμενή 25 

Αλσύλλιο (οικισμός Χρώμα) 40 

Αγίασμα Αγίας Παρασκευής 30 

Μερικό σύνολο 145 

2 Αγ. Αντώνιος 

Δημοτικό σχολείο 15 

Νεκροταφεία 3 

Αλσύλλιο εισόδου 30 

Μερικό σύνολο 48 

3 Βασιλικά 

Αστυνομία 1 

Παλιά Νεκροταφεία 5 

Λακκιά Αλσύλλιο Αγίας 
Παρασκευής 

20 

Αλσύλιο Αγίας Παρασκευή 
Βασιλικά  

10 

Μερικό σύνολο 36 

4 Μονοπήγαδο 
Μουσείο 6 

Μερικό σύνολο 6 

5 Περιστερά 

Δημοτικό σχολείο 5 

Περιστερά προς Λιβάδι πριν 
το κιόσκι 

30 

Μερικό σύνολο 35 

6 Σουρωτή 
Νεκροταφεία 30 

Μερικό σύνολο 30 
  Γενικό σύνολο 300 

 
Δημοτική Ενότητα Θέρμης 

Α/Α 
Τοπ./Δημ. 
Κοινότητα 

Τοποθεσία Αριθμ. 
δένδρων 

1 Θέρμη 

Αλσύλλιο Αγ. Τρύφωνα 45 

Είσοδος Θέρμης 40 

Τούμπα Θέρμης 70 

Φράγμα – κιόσκι -αναψ. 30 



Εκκλησία Θέρμης 5 

1ο Δημοτικό σχολείο Θέρμης 
& Πολιτιστικό 

10 

Πεζόδρομος Στενημάχου  10 

Μερικό σύνολο 210 

2 Ν.Ραιδεστός 

Είσοδος Ν. Ραιδεστού 80 

Δημοτικό σχολείο 10 

Εκκλησία απ πίσω πάρκο 25 

Πάρκο μπροστά από την 
εκκλησία 

10 

Κοινότητα 10 

Αλσύλλιο Ν Ραιδεστού 60 

Φιλοθέη 60 

Μερικό σύνολο 255 

3 Ν. Ρύσιο 

Αλσύλλιο προς τα 
νεκροταφεία 

45 

Εκκλησία 15 

Πέριξ του δημοτικού 
σχολείου (διπλανό αλσύλιο) 

67 

Μερικό σύνολο 127 

4 
Ταγαράδες 

Δημοτικό σχολείο 20 

Νηπιαγωγείο -Πάρκο 
μπροστά από νεκροταφεία 

80 

 Μερικό σύνολο 100 

5 Τριάδι 

Σχολείο – εκκλησία – πάρκο 15 

Νεκροταφεία 20 

Αλσύλλιο Αγ. Παντελεήμονα 40 

Μερικό σύνολο 75 
  Γενικό σύνολο 767 

 
Δημοτική Ενότητα Μίκρας 

Α/Α 
Τοπ./Δημ. 
Κοινότητα 

Τοποθεσία Αριθμ. 
δένδρων 

1 
 

Πλαγιάρι 

Κεντρικό πάρκο 20 

Σχολείο 12 

Πάρκο Μόσχου 20 

Πάρκο δίπλα στο γήπεδο 10 

Πάρκο δυτικά από την 
εκκλησία, μετά το γήπεδο 
ΜΙΝΑΡΕΤΖΗ 

25 

Μερικό σύνολο 87 

2 Τρίλοφος 

Δημοτικό σχολείο-Γυμνάσιο 35 

Παλιό δημοτικό σχολείο 1 

Αγ. Κυριακή 30 



Αγ. Παντελεήμονας 25 

Προφήτης Ηλίας 30 

Δρόμος από Πλατάνια προς 
Προφήτη Ηλία 

50 

Μερικό σύνολο 171 

3 
Κάτω 
Σχολάρι 

Δημοτικό σχολείο 20 

Είσοδος Σχολαρίου  25 

Αλσύλλιο Προφήτη Ηλία 70 

Μερικό σύνολο 115 

4 Καρδία 

Σχολείο – Εκκλησία – 
Κοινότητα 

25 

Αλσύλλιο προς τον Τρίλοφο 25 

Αλσύλιο -Τέρμα 
Ιπποκράτους  

105 

Παράδρομοι της Εθνικής 
οδού Μουδανίων 

95 

Μερικό σύνολο 250 
  Γενικό σύνολο 623 
 Σύνολο σε όλες τις Δημ. Ενότητες 1.690 

 
 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, βιολογικά σκευάσματα και εργατικά. 

 
Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ορίζεται σε 2 μήνες , που ξεκινάει από την 
10η Οκτωβρίου 2022 και λήγει την 10η Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που λόγω καιρικών συνθηκών δεν 
μπορεί να εκτελεσθεί η εργασία μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο, παρατείνεται έως 1 μήνα το 
διάστημα εκτέλεσης των εργασιών. 

 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
 -Στους αύλειους χώρους των σχολείων η εφαρμογή θα γίνεται μόνο Σάββατο ή Κυριακή κατόπιν 
συνεννόησης με τους Δ/ντες. Στους κοινόχρηστους χώρους η εφαρμογή θα γίνεται σε κενούς χώρους και 
μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής οι χώροι θα παραδίδονται για χρήση με ευθύνη του αναδόχου. 

1. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του 
βιολογικού σκευάσματος με το βακτήριο Bacillus thuringiensis. Επίσης οφείλει να τηρεί αυστηρά 
τους κανόνες ασφαλούς εφαρμογής των προϊόντων φυτοπροστασίας κατά τους ψεκασμούς. Οι 
εργασίες του ψεκασμού θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένους τεχνίτες, που να γνωρίζουν 
τους κανόνες του ψεκασμού και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παρθούν, ώστε ο ψεκασμός 
να είναι απόλυτα ασφαλής για όλους. 

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει «άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στο αστικό 
περιβάλλον». Επίσης θα πρέπει να καταθέσει  πιστοποιητικό σπουδών του συμμετέχοντος ή 
τουλάχιστον ενός απασχολούμενου στην επιχείρηση του, βάσει θεωρημένης κατάστασης 
προσωπικού, από το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της γεωπονικής ή δασολογικής επιστήμης.(ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ) και ο οποίος θα έχει την επίβλεψη των συνεργείων καθ΄ όλη την διάρκεια των εφαρμογών. 

3. Ο ανάδοχος να διαθέτει: α) πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή 
άλλο ισοδύναμο με αντικείμενο Απεντόμωση -Απολύμανση -Μυοκτονία β) πιστοποίηση 
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο 

 



4. Όλα τα έξοδα (προμήθεια σκευάσματος, προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό και τα οχήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν να είναι αντίστοιχα ασφαλισμένα. 

6. Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φορούν πάντα τα μέσα ατομικής προστασίας που υπαγορεύει η 
νομοθεσία για τη εφαρμογή των ψεκασμών. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το διάλυμα ψεκασμού επιτόπου στο έργο την ίδια 
ημέρα παρασκευής .Απαγορεύεται ρητά η ρίψη διαλύματος σε υπονόμους και αποχετεύσεις. 

8. Επίσης με υπεύθυνη δήλωση του θα αναφέρει τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει για την 
καταπολέμηση τηs πιτυοκάμπης, θα περιγράφει επακριβώς την δραστική ουσία, το εμπορικό 
σκεύασμα και το εργοστάσιο παραγωγής του. Τα προϊόντα φυτοπροστασίας που θα 
χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για 
τη συγκεκριμένη χρήση. 

9. Ακόμη ανεξάρτητα με τις υποχρεώσεις του από τις διατάξεις του νόμου, θα πρέπει να λαμβάνει 
μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό και σε τρίτους (προειδοποιητικές πινακίδες 
που να αναφέρουν την συγκεκριμένη εργασία που εκτελέσθηκε, ταινία σήμανσης κ.τ.λ)  καθώς και 
η παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς. 

10. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετεί ταινίες σήμανσης και πινακίδες που να αναφέρουν ότι στον 
χώρο έγινε εφαρμογή για την πιτυοκάμπη. 

11. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού 
του αναδόχου ή σε τρίτους που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και 
με αποζημιώσεις για ζημιές σε ξένες ιδιοκτησίες ή ιδιοκτησίες του Δημοσίου. 

12. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας 
νομοθεσίας 

13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων 
που θα χρησιμοποιήσει. 

14. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερήσιο ημερολόγιο στο οποίο θα αναγράφονται οι 
εκτελούμενες εργασίες , τα μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν , τα υλικά και το προσωπικό που 
εργάσθηκε κατά την εκτέλεση των εργασιών. 

15. Οι κενές συσκευασίες προϊόντων ,ως επικίνδυνα απόβλητα , θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαχείριση με ειδικό τρόπο σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία . Ο  Δήμος Θέρμης 
διαθέτει θέσεις συγκέντρωσης τέτοιων συσκευασιών ,όπου συλλέγονται και διαχειρίζονται 
αναλόγως.  

16. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί σε διαφορετική επιλογή δένδρων λόγω έκτακτων αναγκών 
ή εάν το κρίνει αναγκαίο χωρίς να τροποποιείται ο αρχικός προϋπολογισμός. 

17.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις : 
α. Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων και απολύμανσης  σε κατοικημένους χώρους, του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
β. Δήλωση αναλυτικά του απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού (δασολόγους, γεωπόνους, 
χημικούς) και της εμπειρίας τους στο αντικείμενο. 
γ.  πιστοποιητικό σπουδών του συμμετέχοντος ή τουλάχιστον ενός απασχολούμενου στην επιχείρηση του, 
βάσει θεωρημένης κατάστασης προσωπικού, από το οποίο αποδεικνύεται η γνώση της γεωπονικής ή 
δασολογικής επιστήμης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) και ο οποίος θα έχει την επίβλεψη των συνεργείων καθ΄ όλη την 
διάρκεια των εφαρμογών. 
δ. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί 
να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.  
ε.  δήλωση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιήσει. 
 



ζ. δήλωση ότι τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρήση στη δημόσια υγεία, προσκομίζοντας όταν του ζητηθεί τις σχετικές 
άδειες  
η. Ο ανάδοχος να διαθέτει: α) πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλο 
ισοδύναμο, β) πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο 
 Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν πρωτότυπα στην υπηρεσία πρασίνου, με την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

 
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην καταπολέμηση κουνουπιών  στο Δήμο Θέρμης  για το έτος 
2022.  
 Ο Δήμος Θέρμης αντιμετωπίζει κατά τους θερινούς μήνες σημαντικά προβλήματα από την 
παρουσία και ανάπτυξη πληθυσμών κουνουπιών, που πέραν της όχλησης που προκαλούν και των 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αυτή συνεπάγεται, αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια 
υγεία, λόγω του ότι αποτελούν φορείς λοιμωδών νόσων. Τα κουνούπια αποτελούν σοβαρότατο 
παράγοντα κινδύνου για την εξάπλωση ασθενειών για τις οποίες είναι διαβιβαστές, όπως ο ιός του 
Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ), η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός.  
 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάθε χρόνο υλοποιεί έργο καταπολέμησης κουνουπιών  και 
το οποίο περιλαμβάνει δράσεις στο φυσικό και στο περιαστικό σύστημα όλων των οικισμών του Δήμου, 
έως και δύο χιλιόμετρα πέριξ αυτών, καθώς και σε αστικές εστίες εντός των οικισμών άνω των 5000 
κατοίκων καθώς και σε οικισμούς με παρουσία του ΙΔΝ.  
 Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην υλοποίηση εργασίας  που θα περιλαμβάνει δράσεις 
καταπολέμησης κουνουπιών συμπληρωματικές με αυτές που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του Περιφερειακού έργου. 
Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις: 

 Δράσεις προνυμφοκτονίας κουνουπιών εντός των οικισμών που δεν θα υλοποιηθούν από το έργο 
της Π.Κ.Μ. καθώς και σε επιλεγμένους ιδιόκτητους χώρους σε όλες τις  Δ.Κ. του Δήμου.  Στους 
οικισμούς αυτούς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην αστική καταπολέμηση του Περιφερειακού 
έργου θα διενεργηθούν δύο περιφορές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, κατά τις οποίες θα 
ελεγχθούν όλες οι κοινόχρηστες  αστικές εστίες (φρεάτια, υδατοσυλλογές και νεροκρατήματα κάθε 
τύπου, κλπ), καθώς και επιλεγμένοι (παραγωγικοί)) βόθροι των οικισμών και θα 
πραγματοποιηθούν εφαρμογές προνυμφοκτονίας με χρήση εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων 
σκευασμάτων. Επίσης θα γίνονται  υποδείξεις σε κατοίκους για την ορθή διαχείριση του νερού 
προκειμένου να μην δημιουργούνται εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.     

 
 Οι προτεινόμενες δράσεις προνυμφοκτονίας κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν με χρήση 
εγκεκριμένων σκευασμάτων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες των αρμόδιων αρχών.  
 Οι προτεινόμενες εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης και θα 
ολοκληρωθούν εντός έξι (6) μηνών.   
 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
 Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες, που ξεκινάει 
μετά την υπογραφή της σύμβασης .  
 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα εξής: 
1. να διαθέτει άδεια απεντομώσεων και μυοκτονιών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε άλλη άδεια που είναι απαραίτητη σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση των εργασιών 



2. να χρησιμοποιεί μόνο τα εγκεκριμένα φάρμακα όπως αυτά αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ: 74/3015/19-
1-2022 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  περί εγκεκριμένων σκευασμάτων για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών. Αν υπάρξουν αλλαγές των αναφερόμενων φαρμάκων μετά από νέες 
εγκυκλίους των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης, να 
προσαρμοστεί υποχρεωτικά στα νέα δεδομένα. Όλα τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
εγκεκριμένα για ανάλογη χρήση. Η χρήση κάθε εγκεκριμένου σκευάσματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
την έγκριση κυκλοφορίας του και τις οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης του ,που περιγράφονται στην 
ετικέτα του ,ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα του ,αλλά και η προστασία του χρήστη 
,της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  
3. κατά τις επεμβάσεις, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης από το προσωπικό και 
παράλληλα να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, των ζώων και του 
περιβάλλοντος. 
4. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του 
αναδόχου ή σε τρίτους που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και με 
αποζημιώσεις για ζημιές σε ξένες ιδιοκτησίες ή ιδιοκτησίες του Δημοσίου. 
5.να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόμενους και στα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 

6. Άπαντες οι εργαζόμενοι θα φορούν πάντα τα μέσα ατομικής προστασίας που υπαγορεύει η νομοθεσία 
για τη εφαρμογή των ψεκασμών. 
7.Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το διάλυμα ψεκασμού επιτόπου στο έργο την ίδια ημέρα 
παρασκευής .Απαγορεύεται ρητά η ρίψη διαλύματος σε υπονόμους και αποχετεύσεις. 
8.Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της ισχύουσας 
νομοθεσίας 
9. Οι κενές συσκευασίες προϊόντων ,ως επικίνδυνα απόβλητα , θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση με 
ειδικό τρόπο σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία . Ο  Δήμος Θέρμης διαθέτει θέσεις 
συγκέντρωσης τέτοιων συσκευασιών ,όπου συλλέγονται και διαχειρίζονται αναλόγως.  
10. να ενημερώνει εγκαίρως την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και να παραδίδει στο τέλος κάθε 
εβδομάδας το Πρόγραμμα εφαρμογής της επόμενης εβδομάδας, 
11. να τηρεί εβδομαδιαία δελτία ελέγχου και παρακολούθησης των εφαρμογών του προγράμματος όπου 
θα αναφέρεται η ημερομηνία διενέργειας της  εφαρμογής, η ακριβής θέση, η συνολική έκταση αυτής (ή 
αριθμός κατοικιών), τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν και τυχόν παρατηρήσεις και να τα παραδίδει 
στην Υπηρεσία, 
12. να παραδώσει κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, έκθεση πεπραγμένων με 
αποτελέσματα, παρατηρήσεις και συμπεράσματα, 
13. να διαθέτει εξοπλισμό ικανό για την αποτελεσματική εφαρμογή του έργου, και συγκεκριμένα στόλο 
φορτηγών οχημάτων ανοικτού τύπου για την εκτέλεση ψεκαστικών παρεμβάσεων, με εποχούμενα 
βενζινοκίνητα ψεκαστικά συστήματα και όποιο άλλο μέσο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου. 
14. να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά 
που μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών, για τη 
δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών. 
15. να  τηρεί με ακρίβεια τη σχετική μελέτη και τις εντολές των ελεγκτικών υπηρεσιών του Δήμου. 
16. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και των πάσης φύσεως αστυνομικών 
διατάξεων, υποχρεούται δε να ανακοινώνει αμελλητί στο Δήμο τις σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ που απευθύνονται σ' 
αυτόν ή που του κοινοποιούνται. 
17 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας με το κοινό. 
18. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις : 
α. Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
β. Δήλωση αναλυτικά του απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού (δασολόγους, γεωπόνους, 
χημικούς) και της εμπειρίας του στο αντικείμενο. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω 
επιστημόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών  της εταιρίας 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 



δ. Εμπειρία εκτέλεσης ενός κατ’ ελάχιστον έργου  καταπολέμησης κουνουπιών, προσκομίζοντας όταν του 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πρωτόκολλα παραλαβής ή ολοκλήρωσης όμοιων έργων συναφούς 
αντικειμένου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
συναφούς αντικειμένου που να πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία ,όπου στην σύμβαση θα 
αναφέρεται ο τίτλος παροχής υπηρεσίας ,ο φορέας για τον οποίο εκτελέστηκε ,ο προϋπολογισμός και η 
διάρκεια της σύμβασης   
ε. Κατάσταση με τον εξοπλισμό που διαθέτει ικανό για την αποτελεσματική εφαρμογή του έργου. 
στ. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί 
να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.  
ζ. δήλωση ότι έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών. 
η. δήλωση ότι τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν έγκριση από το Υπουργείο  Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρήση στη δημόσια υγεία, προσκομίζοντας όταν του ζητηθεί τις σχετικές 
άδειες  
θ. Να διαθέτει ο ανάδοχος πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2005 ή άλλο ισοδύναμο και 
οποιαδήποτε εφαρμογή να καταγράφεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14000 (πρότυπο διαχείρισης περιβάλλοντος ), ISO 
45001 (που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία)  
19. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν πρωτότυπα στην υπηρεσία πρασίνου, με την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε δράσεις καταπολέμησης ψύλλων με έμφαση στις θέσεις παρουσίας 
ζώων και με βεβαρημένο ιστορικό  για το έτος 2022.  
 Ο Δήμος Θέρμης αντιμετωπίζει κατά τους θερινούς μήνες σημαντικά προβλήματα από την 
παρουσία και ανάπτυξη  ιδιαίτερα των  ψύλλων οι οποίοι  αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία, λόγω 
του ότι αποτελούν φορείς λοιμωδών νόσων. Οι ψύλλοι είναι συνηθισμένο πρόβλημα στα σπίτια, ειδικά σ' 
αυτά στα οποία ζουν γάτες ή σκύλοι .Το πρόβλημα μεγεθύνεται λόγω της ύπαρξης κοπαδιών 
κτηνοτροφικών ζ που περνούν μέσα από τους οικισμούς.  
Οι ψύλλοι είναι μικρά, άπτερα αρθρόποδα έντομα, καφέ ή κοκκινωπού χρώματος, με επίπεδο σώμα,που 
τρέφονται με αίμα από πτηνά και θηλαστικά (σκύλους, γάτες, τρωκτικά), συμπεριλαμβανομένου του 
ανθρώπου. Κοινό χαρακτηριστικό των ψύλλων είναι ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν μεγάλα άλματα 
αναλογικά με το μέγεθός τους, έως και 20 εκ. καθέτως ή έως και 40 εκ. Οριζοντίως. Υπάρχουν διάφορα 
είδη ψύλλων. O «ψύλλος της γάτας» (Ctenocephalides felis) είναι ίσως το πιο συνηθισμένο είδος και αυτό 
που συνήθως απαντάται σε γάτες, σκύλους. 
O κύκλος ζωής του ψύλλου περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο 
έντομο, η διάρκεια των οποίων εξαρτάται κατά πολύ από τη θερμοκρασία και την υγρασία του 
περιβάλλοντος. Μόνο οι ενήλικες ψύλλοι τρέφονται με αίμα. Τα αυγά συχνά πέφτουν από το τρίχωμα των 
ζώων και ως εκ τούτου τα ανώριμα στάδια των ψύλλων, όπως τα αυγά και οι προνύμφες τους, βρίσκονται 
κυρίως στο περιβάλλον των ζώων, στα σημεία όπου το ζώο αναπαύεται ή περνάει τον περισσότερο χρόνο 
του. Γενικά τα αυγά εκκολάπτονται σε σχετικά σύντομο διάστημα (1-16 ημέρες) και οι προνύμφες 
(μικροσκοπικά σκουλήκια) που εξέρχονται παραμένουν κρυμμένες και προστατευμένες σε σκιερά σημεία. 
Οι προνύμφες (μετά από λίγες ημέρες έως μήνες) μετατρέπονται σε νύμφες μέσα σε κουκούλια που 
κατασκευάζουν. Από αυτό το στάδιο (που διαρκεί λίγες ημέρες έως μήνες σε χαμηλές θερμοκρασίες) 
αναδύονται οι ενήλικες ψύλλοι. 
Το τσίμπημα του ψύλλου στον άνθρωπο προκαλεί τοπικό ερεθισμό και συνήθως κνησμό, ενώ στις 
περισσότερες περιπτώσεις εντοπίζεται στα κάτω άκρα. Συχνά τα τσιμπήματα είναι σε ομάδες ή σε 
γραμμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί τοπική αλλεργική αντίδραση (αλλεργική 
δερματίτιδα) ή δευτερογενής επιμόλυνση. Η τοπική αντίδραση του δέρματος μπορεί να εμφανισθεί 
μέσα σε λεπτά ή μπορεί να καθυστερήσει για ώρες ή ακόμη και ημέρες. 
Συγκεκριμένα είδη ψύλλων μπορούν να μεταδώσουν στον άνθρωπο ασθένειες, όπως o ενδημικός 
τύφος και η πανώλη (με ξενιστές τρωκτικά) και άλλες ρικετσιώσεις. Περιστατικά ενδημικού τύφου 
αναφέρονται και στην Ελλάδα, ενώ πανώλη δεν έχει καταγραφεί στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες 
(εδώ και πάνω από μισό αιώνα). Oι ψύλλοι των γάτων και των σκύλων αποτελούν ξενιστές εντερικών 
παρασίτων (tapeworms) σε γάτες, σκύλους και τρωκτικά, που προσλαμβάνουν αυτά τα παράσιτα όταν 



καταπίνουν τους ενήλικες ψύλλους που τα περιέχουν, ενώ περιστασιακά το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε 
παιδιά, τα οποία μπορεί να καταπιούν ψύλλους όταν παίζουν με τα κατοικίδια ζώα. 
Τα μέτρα καταπολέμησης πρέπει να εστιάζουν σε όλα τα μέρη όπου μπορούν να υπάρχουν ψύλλοι 
κάθε σταδίου. Oι ενήλικες ψύλλοι βρίσκονται τον περισσότερο χρόνο στα ζώα, ενώ οι νεο-αναδυόμενοι 
ψύλλοι, οι προνύμφες και οι νύμφες βρίσκονται στο περιβάλλον. 
Παρότι οι ψύλλοι μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες, στη χώρα μας αυτό είναι πολύ σπάνιο. Αντίθετα, η 
κύρια ανησυχία είναι η ενόχληση που μπορούν να προκαλέσουν τα τσιμπήματα των ψύλλων στους 
ανθρώπους και τα κατοικίδια. Υπάρχουν πολλά είδη ψύλλων αλλά οι περισσότεροι έχουν μήκος 2-3mm και 
το χρώμα τους είναι κόκκινο ή καφέ. Τα τέλεια έντομα των ψύλλων τρυπούν το δέρμα των θηλαστικών ή 
των πτηνών για να τραφούν με το αίμα τους. Ωστόσο, οι προνύμφες των ψύλλων τρέφονται με οργανικές 
ουσίες σε χαλιά ή σε στρωσίδια και κλινοσκεπάσματα και συνεπώς τα υψηλά επίπεδα υγιεινής μπορούν να 
καθυστερήσουν τον κύκλο ζωής. Τα κουκούλια των ψύλλων μπορεί να παραμείνουν αδρανή για δύο ή 
περισσότερα χρόνια και ξυπνούν από τους κραδασμούς των βημάτων. Είναι πολύ συνηθισμένο μια εστία 
ψύλλων να παραμείνει αδρανής σε ένα άδειο σπίτι και να ενεργοποιηθεί όταν κατοικηθεί από νέους 
ενοίκους.  
Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις: 
Εξωτερικοί χώροι : 
Σε όλους τους χώρους ( κοινόχρηστους ακάλυπτους χώρους ,υπαίθριες εκτάσεις–πάρκα, περίβολοι 
δημοσίων κτιρίων, πλατείες κ.α.-  εντός ή πέριξ των οικισμών) θα πραγματοποιηθεί υπολειμματικός 
ψεκασμός επιφανείας. Πραγματοποιείται εφαρμογή κατάλληλων εγκεκριμένων τοπικών αντιψυλλικών 
σκευασμάτων στο περιβάλλον, σε επιφάνειες και σε σημεία όπου μπορεί να κρύβονται ψύλλοι, σε χώρους 
και σε περιοχές που μπορεί να φιλοξενούν ενήλικες ψύλλους ή προνύμφες, με ιδιαίτερη προσοχή και 
επιμέλεια σε περιοχές όπου έχουν προσβληθεί από ψύλλους. Κατά την εφαρμογή, τηρούνται αυστηρά οι 
σχετικές οδηγίες και προφυλάξεις ασφαλείας. Επειδή οι νύμφες στα κουκούλια είναι ανθεκτικές μπορεί να 
εξακολουθούν να υπάρχουν ψύλλοι, από όπου μπορεί να αναδύονται νέοι ενήλικες ψύλλοι για το λόγο 
αυτό μπορεί να χρειαστεί επαναληπτική εφαρμογή. 
Εφαρμόζεται με ψεκαστήρες χαμηλής ή υψηλής πιέσεως, σε εξωτερικούς χώρους (όπως χώροι 
συναθροίσεων και ανάπαυσης των ζώων, πλατείες κτηνοτροφικές μονάδες. κτπ.) καθώς επίσης και με 
βενζινοκίνητους υψηλής πίεσης με καρούλι πολλών μέτρων σε οχήματα ανοικτού τύπου για ψεκασμούς σε 
δυσπρόσιτες περιοχές. 
   Οι προτεινόμενες δράσεις  καταπολέμησης  ψύλλων θα πραγματοποιηθούν με χρήση εγκεκριμένων 
σκευασμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες των αρμόδιων αρχών.  

Χρονοδιάγραμμα εργασιών 
 Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες, που ξεκινάει 
μετά την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης 1 μήνα. 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τα εξής: 
1. να διαθέτει άδεια απεντομώσεων και μυοκτονιών και απολυμάνσεων σε κατοικημένους χώρους από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και κάθε άλλη άδεια που είναι απαραίτητη 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση των εργασιών 
2. να χρησιμοποιεί  σκευάσματα που να διαθέτουν Αριθμό Έγκρισης Κυκλοφορίας (εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)   , θα πρέπει να είναι προϊόντα υγειονομικής σημασίας και 
να ανήκουν σε ειδική κατηγορία για χρήση κοντά σε θερμόαιμα (άνθρωποι,κατοικίδια κλπ)  
3. κατά τις επεμβάσεις, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης από το προσωπικό και 
παράλληλα να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, των ζώων και του 
περιβάλλοντος. 
4. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του 
αναδόχου ή σε τρίτους που μπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθώς και με 
αποζημιώσεις για ζημιές σε ξένες ιδιοκτησίες ή ιδιοκτησίες του Δημοσίου. 
5.να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους εργαζόμενους και στα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν 
6. Οι κενές συσκευασίες προϊόντων ,ως επικίνδυνα απόβλητα , θα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση με 
ειδικό τρόπο σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία . Ο  Δήμος Θέρμης διαθέτει θέσεις 
συγκέντρωσης τέτοιων συσκευασιών ,όπου συλλέγονται και διαχειρίζονται αναλόγως.  



7. να ενημερώνει εγγράφως για τις εφαρμογές που εκτελεί και με  παρατηρήσεις για τυχόν 
επαναληπτικούς ψεκασμούς  , 
8. να παραδώσει κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, έκθεση πεπραγμένων με 
αποτελέσματα, παρατηρήσεις και συμπεράσματα, 
9. να διαθέτει εξοπλισμό ικανό για την αποτελεσματική εφαρμογή του έργου,  και όποιο άλλο μέσο είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου. 
10. να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά 
που μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών, για τη 
δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών. 
11. να  τηρεί με ακρίβεια τη σχετική μελέτη και τις εντολές των ελεγκτικών υπηρεσιών του Δήμου. 
12. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων και των πάσης φύσεως αστυνομικών 
διατάξεων, υποχρεούται δε να ανακοινώνει αμελλητί στο Δήμο τις σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ που απευθύνονται σ' 
αυτόν ή που του κοινοποιούνται. 
13. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις : 
α. Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων και απολύμανσης  σε κατοικημένους χώρους, του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
β. Δήλωση αναλυτικά του απασχολούμενου επιστημονικού προσωπικού (δασολόγους, γεωπόνους, 
χημικούς) και της εμπειρίας του στο αντικείμενο. Η πιστοποίηση της μόνιμης συνεργασίας των εν λόγω 
επιστημόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια  της εταιρίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. 
γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 
δ. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβες σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί 
να επέλθουν κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών.  
ε. δήλωση ότι έχει την ευθύνη για τη δημόσια ασφάλεια στους χώρους των εφαρμογών. 
ζ. δήλωση ότι τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για χρήση στη δημόσια υγεία, προσκομίζοντας όταν του ζητηθεί τις σχετικές 
άδειες  
η. Ο ανάδοχος να διαθέτει: α) πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή άλλο 
ισοδύναμο, β) πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο. 
15. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Θέρμης δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει όλες τις αναγραφόμενες 
ποσότητες του προϋπολογισμού. 
16. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα προσκομισθούν πρωτότυπα στην υπηρεσία πρασίνου, με την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων από τον υποψήφιο ανάδοχο. 

 
Θέρμη 01/4/2022 

Ο Συντάξας 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
Θέρμη 01/4/2022 

Ο Προϊστάμενος του Τμ. 
Συντήρησης Πρασίνου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη 01/04/2022 

Η  Προϊσταμένη Δ/νσης 
Περιβάλλοντος &  Πρασίνου 

ΕΛΕΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α 

 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. «Καταπολέμηση της 
πυτιοκάμπης των δένδρων στο 

Δ. Θέρμης» 

ΤΕΜ 1690 

    

    

    

ΟΜΑΔΑ Β 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. 

«Εργασίες καταπολέμησης  
εντόμων υγειονομικής 

σημασίας στο Δ. Θέρμης» 

Κύκλοι εφαρμογών προνυμφοκτονίας 
κουνουπιών σε όλες οι κοινόχρηστες  αστικές 

εστίες (φρεάτια, υδατοσυλλογές και 
νεροκρατήματα κάθε τύπου, κλπ), καθώς και σε 

επιλεγμένους βόθρους  των οικισμών  

2 

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Τεχνικές Προδιαγραφές: 11 /2022 

 
Τίτλος Εργασιών: «Καταπολέμηση της πυτιοκάμπης 
των δένδρων στο Δ. Θέρμης» -«Καταπολέμηση  
κουνουπιών στο Δ. Θέρμης » & «Δράσεις 
καταπολέμησης ψύλλων  στο Δήμο Θέρμης» 



ΟΜΑΔΑ Γ 

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μονάδα Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

1. «Δράσεις καταπολέμησης 
ψύλλων  στο Δήμο Θέρμης» 

Τ.μ. 5000 

    

    

    

 
 

 
Θέρμη 01/4/2022 

Ο Συντάξας 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
Θέρμη 01/4/2022 

Ο Προϊστάμενος του Τμ. Συντήρησης 
Πρασίνου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας    
(€) 

 
Σύνολο 

(€) 

1. «Καταπολέμηση της 
πυτιοκάμπης των δένδρων στο 

Δ. Θέρμης» CPV 77231200-0 

ΤΕΜ 1690 3,8 6.422,00 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.422,00 

    Φ.Π.Α. 24% 1.541,28 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.963,28€ 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή Μανάδας                                   
(€) 

 
Σύνολο 

(€) 

1. «Εργασίες καταπολέμησης  
εντόμων υγειονομικής 

σημασίας στο Δ. Θέρμης»      
CPV 90922000-6 

Κύκλοι 
εφαρμογών  

2 4015 8.030 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.030 

    Φ.Π.Α. 24% 1.927,2€ 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.957,20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ   
  

 
Τίτλος Εργασιών: «Καταπολέμηση της πυτιοκάμπης 
των δένδρων στο Δ. Θέρμης» -«Καταπολέμηση  
κουνουπιών στο Δ. Θέρμης » & «Δράσεις 
καταπολέμησης ψύλλων  στο Δήμο Θέρμης» 



ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή Μανάδας                                   
(€) 

 
Σύνολο 

(€) 

1. «Δράσεις καταπολέμησης 
ψύλλων  στο Δήμο Θέρμης» 
CPV 90922000-6 

τμ 5000 0,45 2.250 

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.250,00 

    Φ.Π.Α. 24% 540,00€ 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.790,00€ 

 
 
 
 
 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 29/04/2022 
 
 
 
 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 

 
 
 
 
 

  
 
         ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 20.710,84 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Θέρμη, 29/04/2022 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας                  
(€) 

 
Σύνολο 

(€) 

1. «Καταπολέμηση της 
πυτιοκάμπης των δένδρων στο 

Δ. Θέρμης» CPV 77231200-0 

ΤΕΜ 1690    

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή Μανάδας                                   
(€) 

 
Σύνολο 

(€) 

1. «Εργασίες καταπολέμησης  
εντόμων υγειονομικής 

σημασίας στο Δ. Θέρμης» CPV 
90922000-6 

Κύκλοι 
εφαρμογών  

2   

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA  
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ   
 Αριθ.μελετης:   22/2022 
 

 
Τίτλος Εργασιών: «Καταπολέμηση της πυτιοκάμπης 
των δένδρων στο Δ. Θέρμης» -«Καταπολέμηση  
κουνουπιών στο Δ. Θέρμης » & «Δράσεις 
καταπολέμησης ψύλλων  στο Δήμο Θέρμης» 



 
 
ΟΜΑΔΑ Γ΄ 
 

Α/Α Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ενδεικτική 
Ποσότητα 

Τιμή Μανάδας                                   
(€) 

 
Σύνολο 

(€) 

1. «Δράσεις καταπολέμησης 
ψύλλων  στο Δήμο Θέρμης» 
CPV 90922000-6 

τμ 5000   

    ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

    Φ.Π.Α. 24%  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 
 
 
 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 29/04/2022 
 
 
 
 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
Θέρμη, 29/04/2022 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης 
 
 
 
Θέρμη, …./..../2022 
Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
Σφραγίδα & Υπογραφή  
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο Υπάλληλος του Δήμου 

 
 

Κολοκυθάς Αθανάσιος 
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