
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Nιγρίτα, 12-3-2013
ΝΟΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                                         Αριθμ.Πρωτ.:7467           
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ                                                                    

Τίτλος έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

12   ΜΑΡΤΙΟΥ 2013  



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Βισαλτίας, μετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος στο Έργο με τίτλο: 
«  -AGROCHEPACK-  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ  ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ  ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΙΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Πρόγραμμα MED (75% ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (25%).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται στα πλαίσια του παραπάνω 
Έργου και συγκεκριμένα για την κάλυψη δύο (2) θέσεων     ελεγκτών/ εποπτών   των 
τοπικών  πιλοτικών  σταθμών  συλλογής  των  κενών  συσκευασιών  των 
αγροχημικών,  στην  περιοχή  του  Δήμου  Βισαλτίας  (στις  Τοπικές  Κοινότητες 
Φλάμπουρου και Πατρικίου).

Α. Αντικείμενο.

Οι  ανάδοχοι  που  θα  επιλεγούν,  θα  συνάψουν  με  το  Δήμο  Βισαλτίας   συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και θα αναλάβουν τα εξής:

1. Οργάνωση  προγράμματος  λειτουργίας  των  σταθμών,  σύμφωνα  με  το 
πρόγραμμα εφαρμογής των αγροχημικών, σε συνεννόηση με τους αγρότες και 
επικύρωση από την ομάδα του προγράμματος  AgroChePack του Δήμου και 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

2. Άνοιγμα  των  πιλοτικών  τοπικών  σταθμών  συγκέντρωσης,  σύμφωνα  με  το 
πρόγραμμα λειτουργίας  των σταθμών.  Παρουσία στους  σταθμούς  κατά τις 
περιόδους  που  προβλέπονται  από  το  πρόγραμμα.  Άνοιγμα  των  πιλοτικών 
τοπικών σταθμών συγκέντρωσης και παρουσία στους σταθμούς σε έκτακτες 
περιπτώσεις  που  απαιτείται  άμεσα  η  εκτός  προγράμματος  εφαρμογή 
αγροχημικών.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  θα  προηγείται  τηλεφωνική 
επικοινωνία με τους αγρότες και ενημέρωση της ομάδας του προγράμματος 
AgroChePack του Δήμου και του Γ.Π.Α.

3. Παραλαβή  και  έλεγχος  του  πιστοποιητικού  αγοράς  των  αγροχημικών 
σκευασμάτων  (αντίγραφο  τιμολογίου)  από  τον  κάθε  ένα  αγρότη  που 
συμμετέχει.

4. Επίβλεψη του τριπλού ξεπλύματος των περιεκτών – Έλεγχος των ξεπλυμένων 
περιεκτών.

5. Παροχή πιστοποιητικού για τη συμμόρφωση του αγρότη με τους κανόνες του 
προγράμματος.

6. Τήρηση αρχείου με τα στοιχεία των αγροτών που συμμετέχουν στο πιλοτικό 
σχήμα και των περιεκτών που συγκεντρώνονται.

7. Σφράγισμα  της  κάθε  μιας  σακούλας  συλλογής  των  κενών  περιεκτών  και 
ταυτοποίηση  του  περιεχομένου  της  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρωτόκολλο 
ιχνηλασιμότητας του προγράμματος. 

8. Κλείδωμα του χώρου προσωρινής αποθήκευσης των ξεπλυμένων περιεκτών 
και του χώρου της υδροληψίας.



9. Διευθέτηση της μεταφοράς των αποθηκευμένων ξεπλυμένων περιεκτών στον 
κεντρικό σταθμό συγκέντρωσης βάσει  του σχεδίου που θα αναπτυχθεί  από 
την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.

Οι ελεγκτές θα εκτελούν τα ανωτέρω καθήκοντα, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση 
του υπεύθυνου υλοποίησης του Έργου του Δήμου Βισαλτίας, αλλά και της ομάδας 
του προγράμματος AgroChePack του Γ.Π.Α. 

Β. Διάρκεια της σύμβασης

Οι  υπηρεσίες  όπως  αναλυτικά  περιγράφονται  παραπάνω,  παρέχονται  για  δύο  (2) 
μήνες και συγκ  ε  κριμ  έ  να   από την 01/04/2013 ως τις 30/05/2013.   

Γ. Αμοιβή

Η  αµοιβή  του  κάθε  ανάδοχου,  για  τις  περιγραφόμενες  ανωτέρω υπηρεσίες,  θα 
υπολογιστεί με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Δ. Απαιτούμενα προσόντα

Με στόχο την εξασφάλιση αναδόχου ικανού να αντεπεξέλθει  στις  απαιτήσεις  των 
προκηρυσσόμενων  υπηρεσιών,  καθορίζονται  ελάχιστες  προϋποθέσεις  τεχνικής 
επαγγελματικής επάρκειας:

• Βασικός Τίτλος Σπουδών :

»  ΠΕ Γεωπόνου ή ΠΕ Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου.
Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις ενδιαφερομένων με τους ανωτέρω 
τίτλους  σπουδών,  θα  γίνουν  δεκτά  πτυχία  ΤΕ  Φυτικής  Παραγωγής  ή  ΤΕ 
Δασοπονίας.

• Γνώση χειρισμού Η/Υ:  word, excel, power-point, internet.
• Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Ε. Απαραίτητα δικαιολογητικά και διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του 
Δήμου Βισαλτίας  (από 9:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. / από Δευτέρα έως Παρασκευή) ή με 
συστημένη επιστολή (Δήμος Βισαλτίας / Ηρώων 2, 62200, Νιγρίτα) σε διάστημα 15 
ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας (το αργότερο μέχρι και την 27η 
Μαρτίου 2013), τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει 

ότι:
α. δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
β. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα
γ. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα



• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Αντίγραφα  τίτλων  σπουδών  (με  αναγνώριση  από  ΔΟΑΤΑΠ  για  τίτλους 

αλλοδαπής).
• Κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορθή γνώμη για την 

εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση 
τα  υποβληθέντα  σχετικά  δικαιολογητικά,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  αρχές  ίσης 
μεταχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
κ. Κετσετζή Εύη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2322020300. 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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