
                 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Πρέβεζα, 17 Απριλίου 2019
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         Αρ. Πρωτ.: 56267/2051
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψε-
κασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της

ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1).

Προϋπολογισμός: 146.012,48  € (με Φ.Π.Α.)

(Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλει-

στικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών)

Α/Α Συστήματος:       73075  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία και Λοιπά Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα αναφερόμενα στον ακόλου-
θο ΠΙΝΑΚΑ 1 :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Επωνυμία Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας

Ταχυδρομική διεύθυνση Σπηλιάδου  8

Πόλη Πρέβεζα

Ταχυδρομικός Κωδικός 48100

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL541

Τηλέφωνο 26823 60291

Φαξ 26820 27195

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο a  .  mavria  @  php  .  gov  .  gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες
Αλεξάνδρα Μαυριά

Αλ. Τσαπάρας

Τηλέφωνα
26823 60291

26820 24768

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.  php  .  gov  .  gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή   
στο διαδίκτυο www.php.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου –

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, εφεξής Αρχή. Η Περιφέρεια Ηπείρου ανήκει στην Γενική Διοί-
κηση και συστάθηκε με τον ν. 3852/2010 (Α 87), όπως ισχύει. Η λειτουργία της διέπεται κατά κύ-
ριο λόγο από τον νόμο αυτό.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η Αρχή ασκεί τις αρμοδιότητες που της έχουν εκχωρηθεί βάση νόμων ή κανονιστικών δια-

τάξεων της διοίκησης, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της
αποδοτικότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλε-

κτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr.
Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση της Αρχής στο διαδίκτυο: www  .  ph  -  

p  .  gov  .  gr  .
Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τη Δ/νση Αγρο-
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τικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, τηλ. 26820 24768
β) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η-

.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση https://ebs.eprocurement.gov.gr/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η
ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομη-
νία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη εκτέλεσης του προγράμματος βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολο-

γισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2019,
που θα προέρχονται από επιχορηγήσεις ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, για το Πρόγραμμα
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2019 και ειδικότερα τον Ε. Φ. 295 και τους: ΚΑΕ 0879.

1.3 Συνοπτική  περιγραφή  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της
σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβου/

ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής κατα-
πολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», με κωδικό
CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 146.012,48 € (με ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.   

Ο αριθμός των δολωματικών ψεκασμών του τμήματος αναφέρεται στους πίνακες του ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄. Ο ακριβής αριθμός των ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα
που σχετίζονται με το μέγεθος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερα (4) τμήματα-τομείς, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτι-
κά στον «ΠΙΝΑΚΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» του Παραρτήματος
ΙΙ  της  παρούσας  Διακήρυξης.  Κάθε  διαγωνιζόμενος  μπορεί  να  υποβάλει  προσφορά  για  έναν
ολόκληρο ή περισσότερους Τομείς. Σε καμία περίπτωση δε γίνονται δεκτές προσφορές που αφο-
ρούν μέρος του Τομέα.

Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη συνημμένα υποδείγμα-
τα, αυτά θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συμμετέχοντες. 

Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει ανά ΤΟΜΕΑ, στον προσφέροντα τη
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότε-
ρη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο και ψεκασμό). 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί, την καθορι-
ζόμενη ημερομηνία και ώρα, από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισμών, αξιολόγη-
σης  των  προσφορών  και  εισήγησης  για  ανάθεση,  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  xx/xxx/
xx.xx.2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα από το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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Αυξομείωση φυσικού αντικειμένου.
Η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα:

 Μείωσης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το
ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν, ή της αύξησής τους (των ψεκασμών) χωρίς υπέρβα-
ση του προϋπολογισμού.

 Εξαίρεσης  Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων ή και ολόκληρου Τομέα, στις οποίες διαπι-
στώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος δο-
λωματικών ψεκασμών (εφαρμόζεται όταν η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτε-
ρη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες ή 20% για τις βρώσιμες) ή η καρποφορία καταστραφεί
από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.

 Αύξησης του αριθμού των ψεκασμών χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.

 Διενέργειας τοπικών ψεκασμών (ψεκασμού μέρους των ελαιοδέντρων μίας Τοπικής ή Δη-
μοτικής Κοινότητας)  στις περιπτώσεις  αυξημένου δακοπληθυσμού στις  περιοχές αυτές  ή
στην περίπτωση που παρόλο που η καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι άνω του 25% συ-
νολικά, αυτή εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές.

 Περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων σε περιπτώσεις όπως:

o όταν υπάρχουν νέες εκτιμήσεις για μειωμένη καρποφορία ή παρεμπόδιση της διενέρ-
γειας των ψεκασμών από τους κατοίκους.

o στην περίπτωση  που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος
υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία  του
συνόλου των ελαιοδέντρων της εργολαβίας και

o όταν το προσωπικό που χρησιμοποιείται είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του
έργου. Στην περίπτωση αυτή οι ημέρες διάρκειας του ψεκασμού θα μειώνονται ανάλο-
γα. 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί  θα έχει  διάρκεια από την ημερομηνία ανάρτησή της στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως την 15.11.2019. Σε περίπτωση που η διάρκεια του προγράμματος τροποποιηθεί
με νεώτερη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί
με αυτό χωρίς καμία αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με  το κριτήριο  της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφα-
ση αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφια-
κής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα
τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμε-
νοι ως εξής:
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Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο-
ποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κα-
τέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λει-
τουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γε-
νικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπλη-
ρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρή-
ση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜ-
ΔHΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμ-
βάσεων και Προμηθειών.

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιού-
νται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικο-
νομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπο-
ρικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυ-
πο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υπο-
ψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκη-

ση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου»,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-

μηθειών και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ).»,  όπως

ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28-06-2014) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-

τάξεις.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από

τους Διατάκτες».
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7. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχω-

νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων

του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

9. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευ-

θύνη». 

12. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

και άλλες Διατάξεις».

13. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμί-

σεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποι-

ήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (ΦΕΚ-77 Α΄/7-5-08) και το άρθρο 2 του  Ν.

3060/2002 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης» και την

παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (Φ.Ε.Κ. 77/Α΄/07-05-2008) «Βελτίωση και επιτάχυνση

των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις».

14. Το  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010)  «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με  την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

15. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-

βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγί-

ανσης και άλλες διατάξεις».

16. Tο N. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

17. Tη με αρ. 57654/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ( ΦΕΚ Β’ 1781/23-

05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρο-

νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-

ξης»

18. Tη  με  αρ.  56902/215/2017  Απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  (ΦΕΚ

Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήμα-

τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

19. Το αρ.2756/23-5-17 έγγραφο της Αρχής «διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12,

ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης» (ΑΔΑ 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

20. Το αρ. ΕΞ 12161-2018/10001/12-01-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας περί

έκδοσης Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ.2 του Ν.4412/2016.

21. Την Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλε-

κτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές

και  τα  πρότυπα  του  συστήματος  νια  τη  γνωστοποίηση  εγγράφων  σε  φυσικά  πρόσωπα  ή
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Ν.Π.Ι.,. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δη-

μόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ».

22. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβε-

ζας, οικονομικού έτους 2019.

23. Την απόφαση του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 10/11.10.2017

(Φ.Ε.Κ. 3748/24.10.2017 τεύχος Β’) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών

και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων

του Δημοσίου».

24. Το Ν.Δ. 2413/09-05-1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελιάς», όπως τροποποιήθηκε

μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ.

2413/1953» και το Ν.Δ. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄) «τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ.

2413/1953».

25. Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρή-

ση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α’).

26. Το Ν. 4597/2019, (ΦΕΚ 35/Α’) άρθρ. 33, παρ. 1, περί ανάθεσης εκτέλεσης υπηρεσιών σε προ-

σωρινούς μειοδότες.

27. Κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.

28. Το αρ. Πρωτ. 12067/161065/21.11.2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το

έτος 2019».

29. Την με αρ. 2085/11.01.2019 (ΑΔΑ: ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

«Κατανομή ποσού ύψους 20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυ-

τοτελείς Πόρους έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».

30. Τις σχετικές εγκυκλίους (307218/3378/12-05-1976, 66244/5-3-1991, 70619/2-4-1996, 94631/15-

4-2002, 94528/17-3-2011) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

31. Την αριθμ. οικ. 101094/8806/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Αρμοδιο-

τήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 2711/Β/2014).

32. Την αριθμ. οικ. 117550/10045/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση επι-

πλέον αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου»

(ΦΕΚ 3090/Β/2014).

33. Την αριθμ. 13/68/23.11.2018 (ΑΔΑ: 6ΧΖ17Λ9-3ΑΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ηπείρου «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ – Πίνακας

Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων)  οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου».

34. Την αρ. Πρωτ. 3657/343/14.01.2019 (ΑΔΑ: 6ΙΠΨ7Λ9-ΛΧ6) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου

«Α) Έγκριση εφαρμογής προγράμματος Δακοκτονίας κατά το έτος 2019. Β) Ανάθεση καθη-

κόντων προσωπικού Δακοκτονίας έτους 2019». 

35. Την αριθμ.  10/651/12.03.2019 (ΑΔΑ 6Χ4Κ7Λ9-3ΝΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης, η διάθεση

πίστωσης ποσού 146.012,48 ευρώ με ΦΠΑ καθώς και η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού ηλε-

κτρονικού  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  εργολάβου/ων  για  τον  από  εδάφους  ψεκασμό

ελαιοδέντρων  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  συλλογικής  καταπολέμησης  του  δάκου  της
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ελιάς έτους 2019, στην Π. Ε. Πρέβεζας, καταρτίζεται η διακήρυξη, συγκροτείται η Επιτροπή

διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολόγησης των προσφορών και εγκρίνεται η διάθεση πίστω-

σης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης.

36. Την αρ. Πρωτ.  41651/1509/26.03.2019 (ΑΔΑ ΩΔΗ27Λ9-ΓΟΨ) με α/α 1084, απόφαση ανάλη-

ψης υποχρέωσης με α/α καταχώρησης 1049 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της

Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας. 

37. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξε-

ων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλο-

ντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,

έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  03.05.2019, ημέρα  Παρα-
σκευή και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr,  την 08.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

1.6 Δημοσιότητα

Α.            Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο   
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρι-

κό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 73075

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες  και σε μία εβδο-
μαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www  .  php  .  gov  .  gr  , στη διαδρομή: → Αρχική σελίδα → Προκήρύξεις.  

B.             Έξοδα δημοσιεύσεων  
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο νομαρχιακό και

τοπικό τύπο, βαρύνουν αναλογικά τον/τους αναδόχους.

Τα έξοδα δημοσιεύσεων σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ματαιωθεί βαρύ-
νουν την Αναθέτουσα Αρχή.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

 Σελίδα 10 από 71





α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επι-
λεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοα-
σφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δί-
καιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δι-
καίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τή-
ρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικα-
σίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφο-
ριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.        ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:
1. H παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της,

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβα-
σης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ-
ΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχε-
τικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απα-
ραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
[σύμφωνα με την αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)’’].

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ού-
τως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονο-
μικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθε-
σμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζη-

τήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες  δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προ-
δικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία συντάσσονται  στην  ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δη-
μόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυ-
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ρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύο-
νται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίση-
μη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του ανα-
δόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπο-
ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού πο-
σού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή πε-
ρισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ-
θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης ανα-
γράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση πα-
ρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολι-
κά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθ-
μό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Τα υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που παρατίθενται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσης αφορούν ιδίως τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από
τράπεζες.

Σημειώνεται ότι οι όροι: η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εκδότης
παραιτείται δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, ότι το ποσό της θα καταβληθεί άνευ αντιρ-
ρήσεων και απροφασίστως, χρόνος ισχύος κ.λ.π δεν αφορούν τις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες.
(Περίπτωση Ταμείου Παρακαταθηκών).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστη-
μένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 Σελίδα 13 από 71





γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συ-
νάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  H Α.Α.
μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύ-
νονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε
ευρώ (€) που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ) του
ΤΟΜΕΑ ή των ΤΟΜΕΩΝ  για τον οποίο/ους ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά, ήτοι:

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΜΕΑΣ Α’ 235,20 €

ΤΟΜΕΑΣ Β’ 796,00 €

ΤΟΜΕΑΣ Γ’ 504,00 €

ΤΟΜΕΑΣ Δ’ 504,00 €

ΤΟΜΕΑΣ Ε’ 315,84 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις  υποχρεώσεις  όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτε-
ται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότε-
ρα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.5, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονω-
μένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανω-
μένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ  C  195  της  25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθε-
σία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με  τρομοκρατικές δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθι-
κή αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδη-
γίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ
L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-
πτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφο-
ρά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερο-
μηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφα-
ση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υπο-
χρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπερι-
λαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής:  αα)  τρεις  (3)
πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης
Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την
υπουργική  απόφαση  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας  για παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)  διενεργηθέντες ελέγχους και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής οι ανωτέρω πράξεις επιβολής προστίμου.

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του  ΣΕΠΕ
σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού (άρθρ. 376, παρ. 17 ν. 4412/2016).

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη
δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  73  ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προ-
σφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκε-
ται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα
ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομι-
κού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
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(στ) εάν έχει επιδείξει  σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγ-
γελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτη-
ρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δι-
καιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτου-
σας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές  πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πλη-
ροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακε-
ραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδι-
κασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμε-
τάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του ν. 4412/16, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουρ-
γίας 
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασί-
ας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλεί-
ψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συ-
ντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμ-
βάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανε-
παρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φο-
ρέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπο-
ρεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρ-
θρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4     Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης

απαιτείται  να  ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το
αντικείμενο της προμήθειας, ήτοι γεωργικές ή κτηνοτροφικές ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών
από αρμόδια διοικητική Αρχή [Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), Δ.Ο.Υ., ΟΤΑ
κλπ]  ή να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου. Ειδικότερα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς
και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων η απόδειξη άσκησης δραστηριότητας συναφούς με το

 Σελίδα 17 από 71





αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί να αποδεικνύεται και από το καταστατικό τους. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται  να είναι
εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά μητρώα που  τηρούνται  στο  κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων
σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό.

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δι-
καιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιη-
μένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Πα-
ραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέρο-
ντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητι-
κού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλω-
σης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλει-
σμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απο-
φάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύ-
πτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φο-
ρέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφο-
ράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτι-
κά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστο-
ποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμ-
βάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιη-
μένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολου-
θούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προ-
σφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,  το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευ-
θυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄και γ’ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφο-
ρούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής, κατά την
ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 ν. 4412/2016).
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλο-
νται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι
ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφα-
λισμένους  στον  ΕΦΚΑ  μισθωτών  (Ι.Κ.Α.).  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  οργανισμός  κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμε-
τέχοντος, θα προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να προσκομίσει στην οποία θα
αναγράφεται ο οργανισμός κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον οποίο οφείλει να κατα-
βάλει εισφορές. 
• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας εί-
ναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 ν.4412/2016).
Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να
είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής τους.
• Πιστοποιητικό, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή των δι-
καιολογητικών  κατακύρωσης,  που  εκδίδεται  από την αρμόδια αρχή του οικείου  κράτους-
μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική δια-
χείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμ-
βιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποια-
δήποτε ανάλογη.
Σημείωση: 

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά πρόσωπα που
διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους είναι ασφαλι-
σμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικο-
νομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής  της προσφοράς,  σύμφωνα με  τα ειδικότερα οριζόμενα στο  άρθρο 104  του  ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά
μέσα από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστή-
ματος.
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητι-
κά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δι-
καστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε-
.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) προσκομίζουν μόνο πιστοποιητικό ότι δεν έχουν κη-
ρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατε-
στημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις πα-
ραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πι-
στοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρ-
μόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορι-
κού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστη-
μένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία ανα-
φέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγ-
γραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομι-
κού  φορέα ενώπιον αρμόδιας  δικαστικής  ή διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.2γ γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και  Συντονισμού της  Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  από το οποίο  να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προ-
σφοράς ή αίτησης συμμετοχής, το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου εί-
δους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2
και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις πε-
ριπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες µέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητι-
κών (e-Certis) του άρθρου 81.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση της πα-
ραγράφου 2.2.3.2γ της παρούσας, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού
(άρθρ. 376, παρ. 17 ν. 4412/2016).
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Βεβαίωση/άδεια  άσκησης  επαγγέλματος   από  αρμόδια  διοικητική  Αρχή  [Τμήμα  Αγροτικής
Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), Δ.Ο.Υ., ΟΤΑ κ.λπ.]  ή να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
Ειδικότερα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων η
απόδειξη άσκησης δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί να αποδει-
κνύεται και από το καταστατικό τους.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομι-
κός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύ-
στασης  και  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγω-
νιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετι-
κές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/
των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
πριν την υποβολή τους).
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποί-
ησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρ-
τήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτου-
σες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκ-
δίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότη-
τας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται  στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παρα-
πάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντι-
γράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περί-
πτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2.Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολου-
θούν να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλ-
λες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
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3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιο-
λογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. Ειδικά τα αποδεικτικά τα
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Σημείωση: Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινο-
ποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά  βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυ-
ξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά Τομέα. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφα-
ση αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υπο-
στηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβο-
λής προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α)  έναν (υπο)φάκελο με  την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική  Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικο-
νομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτι-
κές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συ-
γκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμε-
νες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμο-
ποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπλη-
ρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα
παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-
στήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προ-
σφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Επιπλέον οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο το υπόδειγμα οικονομικής προ-
σφοράς του Παραρτήματος ΙV ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην παρ. 2.4.4 της παρού-
σας Διακ/ξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστή-
ματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλ-
λονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παρα-
χθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρο-
νική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της
υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δι-
καιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και
τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλ-
λάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθε-
σμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προ-
σφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου  doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.3.2 Συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένους τους Πίνακες του παραρτήματος IIΙ 
2.4.3.3 Πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, από όλους τους ψε-
καστές (συμπεριλαμβανομένων των ψεκαστών με ψεκαστήρες πλάτης), σύμφωνα με το αρθρ. 19
του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α). Το πιστοποιητικό υποβάλλεται σε μορφή .pdf χωρίς ψηφιακή υπο-
γραφή καθώς και αντίγραφό του σε έντυπη μορφή εντός 3 ημερών από την υποβολή της προσφο-
ράς.  Για τα συνεργεία εδάφους πιστοποιητικό θα πρέπει να υποβάλλεται  για τον επιβλέποντα,
ενώ για τα μηχανοκίνητα ψεκαστικά συγκροτήματα, για τον οδηγό του οχήματος (και σε περί-
πτωση που αυτός δεν διαθέτει από τον ψεκαστή) (σύμφωνα με τα οριζόμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   I   –  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).  

2.4.3.5 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
α. ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ) άτομα που θα εργαστούν

στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμ-
βάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων.

β. ότι οι χρησιμοποιούμενοι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με άδεια κυκλοφορίας και
ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ότι οι χρήστες αυτών (οδηγοί) κατέχουν την κατάλληλη άδεια
οδήγησης.

γ. ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα συνεργεία
ψεκασμού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες. 

δ. ότι όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ του παραρτήματος
είναι γνήσιες. 

ε. Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες μάσκες γάντια κ.λ.π.) της παρούσας
διακήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών. 

στ. ότι αποδέχεται, συντελεί, συνεργάζεται και εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της χρήσης συστη-
μάτων GIS-GPS στους ελαιοκομικούς τομείς, που η εποπτεία Δακοκτονίας θα ορίσει.

ζ. ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
η.  ότι ο χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς είναι για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180)

ημερών δυνάμενο να παραταθεί,  εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, για επιπλέον ενενήντα
ημέρες.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση, την υπεύθυνη
δήλωση θα την υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους όπως ο νόμος ορίζει.

Επισημαίνεται ότι:
Α) Δεν χρειάζεται να προσκομισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμβάσεις,
οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με τα οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξα-
σφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες. Αυτά θα παραμείνουν στο διαγωνιζόμενο, με την
υποχρέωση να  τα προσκομίσει στην επιτροπή ή στην  υπηρεσία, σε  περίπτωση που αυτό κριθεί
σκόπιμο. 
Β) Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού σε κάποιο δημοτικό διαμέρισμα,
από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο θα υπο-
στεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγω-
νισμό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός συ-
νεργείων (μηχανοκινήτων ή επινώτιων χειροκίνητων ψεκαστήρων) απεικονίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ
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του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, ο οποίος έχει διαμορφωθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του τμήματος
(ανάγλυφο- πυκνότητα- ποικιλία κλπ).
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά πε-
ρίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
ΦΕΚ και  των  εγγράφων που  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή.  Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογη-
τικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί  με  την ηλεκτρονική  προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθε-
σμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οι-
κονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή
άλλους φορείς.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικο-
νομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική

προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον

(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορ-
φή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστη-
μα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.

Επιπλέον,  οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν στο  στάδιο  της  οικονομικής
προσφοράς τους συνημμένο αρχείο .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα συμπληρώσουν
αναλυτική οικονομική προσφορά χρησιμοποιώντας  τον ΠΙΝΑΚΑ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της οικίας διακ/ξης), αναγράφοντας αναλυτικά την προ-
σφερόμενη τιμή ανά ελαιόδεντρο και ψεκασμό ανά χωριό καθώς και το άθροισμα του συνόλου της
προσφερόμενης τιμής. Επισημαίνεται ακόμα, ότι η κατάταξη και ανάδειξη μειοδότη θα γίνει με
βάση το σύνολο της προσφερόμενης τιμής έτσι όπως αυτή θα ορίζεται στο συνημμένο  αρχείο της
αναλυτικής οικονομικής προσφοράς και δε θα ληφθεί υπόψη η κατάταξη που θα προκύψει μέσα
από το σύστημα με βάση τη μέση προσφερόμενη τιμή.

Α. Τιμές
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο.  

Η προσφερόμενη τιμή μονάδας θα δίνεται σε ευρώ € και θα γράφεται αριθμητικώς με τρία δεκαδι-
κά ψηφία (τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη προσφορά όπου απαιτείται).
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρ-
μόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που κα-
θορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προ-
ϋπολογισμό του κάθε τμήματος της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την ανα-
θέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙI της παρούσας διακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(06) μηνών (180 ημέρες) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ανα-
θέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετο-
χής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.
της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική
διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρα-
τείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οι-
κονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμε-
τοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύντα-
ξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγι-
ση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού ανα-
δόχου) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συ-
μπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορι-
σμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφο-
ρές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ.
γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων
με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμ-
βασης.
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3.        ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονι-
κής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολου-
θώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 08.05.2019 και ώρα 10:00 π.μ.

  Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Οικονομική  Προσφορά»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβλη-
θέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρι-
νίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προ-
βαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβλη-
θέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπο-
γράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προ-
σφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων. 
H Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός των κάτωθι προθεσμιών: 
i)  η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών προσφορών ολοκλη-
ρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. 
ii) Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημε-
ρών. 
iii) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες. 
iv) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση
στα αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιο-
λόγηση των ενστάσεων ολοκληρώνεται  πριν  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των
προσφορών.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
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Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση
είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνή-
θιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφε-
ρόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μετα-
ξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.  Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρω-
ση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από
την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
τα  πρωτότυπα ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
της παραγράφου 2.2.4 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλε-
κτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφο-
νται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθη-
καν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνο-
δεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικα-
σίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδο-
ποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές),
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού,
στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών, της Επιτροπής του Διαγωνισμού
και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παρα-
πάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύ-
ρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτι-
κών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλε-
κτρονικά μέσω του συστήματος.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμ-
φωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα µε τα οριζόµενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλ-
λει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγ-
χεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμ-
βαση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί  τον ανάδοχο να  προσέλθει  για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα 
που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κα-
νένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτου-
σας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας  ειδικώς τις νομικές  και  πραγματικές αι-
τιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικο-
νομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμο-
ποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκα-
πέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρ-
χείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπο-
γραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προ-
σφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρ-
θρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προ-
σφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτω-
ση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει
την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν μπο-
ρεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδι-
κων  βοηθημάτων  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  του  άρθρου  372  του  ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
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αναστολής κατατίθεται παράβολο,  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ.  4  του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή δια-
ταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδι-
κασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλεί-
ψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου ορ-
γάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4.        ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχι-
στον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περι-
λαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία
του μέρους για τις εργασίες που εκτελέστηκαν, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παρα-
λαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής πα-
ραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρού-
σας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικο-
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτή-
ματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υπο-
χρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην ανα-
θέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργο-
λάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε
από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδι-
κασία. 
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργο-
λάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παρα-
γράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό 
του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσο-
στού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύνα-
ται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η
οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α..

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη δια-
δικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Η πληρωμή των ψε-
κασμών θα γίνεται τμηματικά και θα εξοφλείται το 100% της αξίας του τιμολογίου το οποίο θα
προσκομίζεται στις  κατά τόπους ΔΑΟΚ  ή Δ/νσεις Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης  καθώς
και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 
Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά το πέρας των ψεκασμών και τη σύνταξη του
σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης ψεκασμού όπως προβλέπεται από την παρούσα και θα κατα-
βάλλεται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομά του από την Περιφερεια-
κή Ενότητα Πρέβεζας - Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και σε βάρος των σχετικών
πιστώσεων δακοκτονίας αμέσως μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών
δικαιολογητικών,  που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις
ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής,  καθώς και  κάθε  συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (άρθρο  4 ν.
4013/2011 όπως ισχύει.
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης καθώς και επί κάθε εί-
δους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ 3 ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (για συμβάσεις ύψους ανώτερης των 60.000 
€, χωρίς φπα). Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνο-
μα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
δ)Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου ει-
σοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτι-
κά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπλη-
ρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συ-
νολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περι-
γραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφω-
σή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τε-
θεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται , μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον,
μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της  σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό παρακολούθησης από το αρμόδιο όργανο, στο οποίο
διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται
να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής ή της Επιτροπής Παραλα-
βής του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού
500,00 € κατά του υπαίτιου αναδόχου έως ότου αποκατασταθεί το ελάττωμα.
Επίσης σε περίπτωση που συνταχθούν δύο (2) πρακτικά παρακολούθησης από το αρμόδιο όργανο,
με τα οποία διαπιστώνεται  η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο
Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα
επιβολής εβδομαδιαίας ποινικής ρήτρας ποσού 2.000,00 € ανά πρακτικό παρακολούθησης, για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα κάθε εβδομάδας, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κη-
ρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και
αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 203, 206, 207, 208 213, 218, 219 και 220 καθώς και κατ εφαρμογή των συμβατικών όρων  να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον  του φορέα που εκτελεί  τη σύμβαση,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλή-
ρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής ανατέλλει τις επιβαλλόμενες
κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εντός της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ή
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.   
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνι-
σμό θα διενεργείται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, η
οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβε-
βλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η αρμόδια υπηρεσία, ορίζει με απόφασή της για την παρακολούθηση της σύμβασης τον επόπτη με
καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι  υπάλληλοι  της αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων,
στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή
την περίπτωση ορίζεται Διευθυντής Δακοκτονίας και λειτουργεί ως συντονιστής.
6.1.2. Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες της δακο-
κτονίας. Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο εργολάβος θα συμπληρώνει ημερήσιο δελτίο εργασίας
που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες, η
ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευομένων δέν-
δρων, τα εντομοκτόνα, οι πρωτεΐνες  κ.α. Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργο-
λάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε μια
εβδομάδα μετά το τέλος του ψεκασμού.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 15/11/2019.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (οριστικών ή/και τμηματικών) γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016, λαμβάνοντας υπόψην το «πρακτικό εκτέλεσης δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων»
που συντάσσεται και υπογράφεται από την αρμόδια υπηρεσία και τους αρμοδίους υπαλλήλους
αυτής όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.1. της παρούσης και αναφέρεται στην παρακολούθηση της
Σύμβασης.

Αν η επιτροπή παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  δεν  ανταποκρίνονται  πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμε-
νες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφα-
ση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρε-
χόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική πα-
ραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με
απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδί-
καια.
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επι-
στρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετι-
κών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστα-
ση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γί-
νεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντι-
κατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την πα-
ράγραφο 5.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των Συμβάσεων

                                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου- Τεχνικές
προδιαγραφές

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου,
θα πρέπει  να διαθέτει  ικανότητα  συγκρότησης  συνεργείων για κάθε  ΤΟΜΕΑ,  για  τον
οποίο  υποβάλλει  προσφορά,  σύμφωνα  με  τον  κατωτέρω  ΠΙΝΑΚΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:
1.  Συμπληρωμένο   πίνακα  τεχνικής  προσφοράς  για  κάθε  τομέα,  σύμφωνα  με  το

συνημμένο υπόδειγμα.
2. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων
3. Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων
4. Σε κάθε συνεργείο ψεκασμού απαραίτητη είναι η κατοχή από όλους τους ψεκαστές

(περιλαμβανομένων  και  των  ψεκαστών  με  ψεκαστήρα  πλάτης) του  πιστοποιητικού
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, του αρ. 19 ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 

5.  Σε  κάθε  συνεργείο  ψεκασμού  ο  εξοπλισμός  εφαρμογής  γεωργικών  φαρμάκων
(ψεκαστικό  μηχάνημα) πρέπει  να φέρει  Πιστοποιητικό  Επιθεώρησης  που εντάσσει  τον
εξοπλισμό  στην  κατηγορία  Ι  ή  ΙΙ  και  να  συνοδεύεται  από  αυτοκόλλητο  σήμα
καταλληλότητας, όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671). Για τους
ψεκαστήρες  πλάτης  δεν  υπάρχει  αντίστοιχη  υποχρέωση,  καθώς  τα  παραπάνω  είναι
προαιρετικά.

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
α.  ότι  για  τα  αναφερόμενα,  στον  πίνακα  τεχνικής  προσφοράς,  ονοματεπώνυμα

αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε νόμιμο
τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα
15-6-2019 έως 15-11-2019.

β. ότι έχει εξασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθμός ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν
τα συνεργεία ψεκασμού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2)  εφεδρικοί
ψεκαστήρες.

γ. ότι όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον πίνακα τεχνικής
προσφοράς είναι γνήσιες.

δ.  Ότι  θα  παρέχονται  στους  ψεκαστές  μέσα  προστασίας  (φόρμες,  μάσκες,  γάντια
κ.λ.π.), τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.

ε.  ότι  έλαβε  γνώση  και  αποδέχεται  ανεπιφύλαχτα  τους  όρους  της  παρούσας
διακήρυξης.

στ.  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  τεχνικής  προσφοράς  είναι  για  χρονικό  διάστημα
ενενήντα (90)  ημερών δυνάμενο να παραταθεί,  εφόσον ζητηθεί  από την υπηρεσία,  για
επιπλέον ενενήντα ημέρες.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση,
την υπεύθυνη δήλωση θα την υπογράψει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους όπως ο νόμος ορίζει.
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Δεν χρειάζεται  να προσκομισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού οι
συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με τα οποία οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες.

Αυτά θα παραμείνουν στο διαγωνιζόμενο προκειμένου να τα ελέγξει η υπηρεσία αν
χρειαστεί.

 
 ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από 15-6-2019 έως 15-11-2019. Η έκταση και η ημερομηνία
έναρξης  του  ψεκασμού  θα  καθορίζεται  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, μετά από έγγραφη ή προφορική εντολή. 

Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  αρχίζει  τον  ψεκασμό  μέσα  σε  24  ώρες  από  την
ειδοποίηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας
βίας, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην
υπηρεσία. Επίσης υποχρεούται να συνεχίσει απρόσκοπτα τον ψεκασμό χωρίς διακοπή και
να τον τελειώσει στο χρόνο που προβλέπεται από την υπογραφείσα σύμβαση, εκτός από
την περίπτωση ανωτέρας  βίας  (που  ισχύουν  τα  παραπάνω),  την  περίπτωση δυσμενών
καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεμοι, βροχή, καύσωνας κλπ.) όπου αυτό θα πρέπει να γίνει
μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία και χορήγηση έγκρισης (έγγραφης ή προφορικής).

Ο  εργολάβος  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  πρόθυμα  στις  υποδείξεις  των
Γεωπόνων της δακοκτονίας (Δ/ντή - Επόπτη – Τομεαρχών).

Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δε γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος πέραν
των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δεν θα αμείβεται
για  το  εκτελεσθέν  έργο  την  ημέρα  αυτή  και  θα  του  καταλογίζεται  και  η  αξία  των
χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού
υγρού.  Επί  πλέον  ο  χρόνος  που  χάθηκε  μέχρι  την  εφαρμογή  του  σωστού  ψεκασμού,
λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Εφόσον  ο  εργολάβος  τηρήσει  τις  οδηγίες  της  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής  Π.Ε.  Πρέβεζας  για  τους  ψεκασμούς,  δεν  φέρει  ευθύνη  για  την
αποτελεσματικότητα τους.

Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν
από την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας.
Αυτά μεταφέρονται και διανέμονται στα συνεργεία, με ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη
χρησιμοποίηση  τους  ή  την  επιστροφή  τους  στην  αποθήκη  (σε  περίπτωση  που
περισσεύουν),  θα  πρέπει  να  φυλάσσονται  με  ευθύνη  του,  επίσης  σε  κλειστούς  και
δροσερούς χώρους, καλά ασφαλισμένους. 

Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δημόσιο υλικό και επίσης αποτελούν
αποδεικτικό  στοιχείο  χρήσης  τους.  Γι΄  αυτό  θα  πρέπει  να  επιστρέφονται  χωρίς
υπολείμματα και  εντός  των χαρτοκιβωτίων  τους,  στην αποθήκη τη Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και  Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας,  διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο 200 €
και  καθορίζεται,  από  την  υπηρεσία,  νέα  ημερομηνία  για  την  επιστροφή  τους  χωρίς
υπολείμματα.

Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία
τους στους υπευθύνους. 
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Ο  εργολάβος  θα  πρέπει  να  ενημερώνει  τις  τοπικές  αρχές  και  να  γνωστοποιεί  με
γραπτή ανακοίνωση που θα τοιχοκολλά σε κεντρικά σημεία των οικισμών το αναλυτικό
πρόγραμμα του ψεκασμού, ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί,  όσο και οι
κτηνοτρόφοι  και  οι  μελισσοκόμοι,  για  να  διευκολύνουν  τις  εργασίες,  ανοίγοντας  τα
περιφραγμένα ελαιοκτήματα, αλλά και απομακρύνοντας τα ζώα ή τα μελισσοσμήνη. Σε
περίπτωση μη ανάρτησης  των ανακοινώσεων, θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 € για κάθε
ημέρα και  Τοπική Κοινότητα και  μπορεί  να επαναληφθεί  ο  ψεκασμός  με δαπάνη του
εργολάβου.

Ο εργολάβος θα μεριμνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων
και  ψεκαστήρων,  έχοντας  και  αρκετά  επιπλέον  των  απαραίτητων  σε  ετοιμότητα
(ρεζέρβες), ώστε να μην παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασμών.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και μάλιστα
θα πρέπει να αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18-65 ετών).

Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει όλοι οι εργάτες να λάβουν γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών της δακοκτονίας και να τις εφαρμόζουν στην πράξη.

Ο εργολάβος θα πρέπει να ελέγχει συνεχώς τις άδειες οδήγησης όλων των κινητών
μέσων  (ελκυστήρων, αγροτικών αυτοκινήτων κ.α.).

Για κάθε ατύχημα περί των εργασιών ευθύνεται ο εργολάβος.
Ο έλεγχος των ψεκασμών ενδεχομένως γίνει με τη χρήση τεχνολογίας GPS-GIS. Ο

απαραίτητος  εξοπλισμός  (φορητό  GPS)  θα  δοθεί  από  την  Υπηρεσία  ενώ  η  παροχή
ρεύματος  (μπαταρίες  ή  σύνδεση  με  το  τρακτέρ)  είναι  ευθύνη  του  εργολάβου.  Επίσης
οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί, λόγω κακής χρήσης, βαραίνει τον εργολάβο.

   ΙΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν στους ψεκασμούς, όπως και οι δοσολογίες

και  ο  χρόνος  εφαρμογής  θα  υποδειχθούν  από  τη  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας.

Β. Εφαρμογή
Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 γραμ. περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά

ψεκαζόμενο δέντρο. Θα ψεκάζονται όλα τα ελαιόδενδρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα
δέντρων  (λιγότερα  από  10  δέντρα  στο  στρέμμα),  ανά  δεύτερο  δέντρο  στους  μέτριας
πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο σε πυκνούς
ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα).

Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει μικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm), ώστε
το ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο με χοντρή σταγόνα (διαμ.>1mm) για να
μπορεί να παραμένει περισσότερο χρόνο νωπό και προσελκυστικό για το δάκο και να μην
ξηραίνεται γρήγορα.

Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην
χάνεται άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και
στο  εσωτερικό  του  φυλλώματος  ώστε  να  παραμένει  περισσότερο  χρόνο  σε  νωπή
κατάσταση.

Ψεκασμοί  δεν  γίνονται  τις  απογευματινές  ώρες  λόγω  συνθηκών  υψηλών
θερμοκρασιών,  περιορισμένης  δυνατότητας  ελέγχων  και  λόγω  μειωμένης  κίνησης  του
δάκου δύο ώρες περίπου πριν τη δύση του ηλίου.

Το  βυτίο  θα  πρέπει  να  είναι  πάντοτε  καλά  σφραγισμένο  και  μετά  το  τέλος  των
ψεκασμών να πλένεται με σόδα.

Τα βυτία και οι ψεκαστές μπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάμια, ρυάκια και
πηγάδια, αν αυτό είναι πολύ καθαρό.  Ποτέ όμως δεν θα προστίθενται τα εντομοκτόνα
κοντά σε αυτά.
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Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιμο
του κενού συσκευασίας του εντομοκτόνου και προσθήκη του υγρού έκπλυσης μέσα στο
βυτίο.

Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης
των ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και
την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος.

Για τις  τοποθεσίες  που  δεν  μπορεί  να καλύψει  το  ψεκαστικό  μηχάνημα (έλλειψη
δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο
εργολάβος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης εργαζόμενοι παράλληλα με τον
ελκυστήρα, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. Αν οι περιοχές είναι εκτεταμένες σε
ορισμένες  κοινότητες  τότε  θα  πρέπει  να  συγκροτείται  ένα  επιπλέον  συνεργείο  με
ψεκαστήρες  πλάτης.  Οι  περιοχές  αυτές  θα γνωστοποιηθούν από την Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής στον εργολάβο.

Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να μην ψεκαστούν βιολογικά κτήματα με την
προϋπόθεση ότι αυτά έχουν σημανθεί περιμετρικά.

Το ψεκαστικό διάλυμα θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η
αξία μη χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος της ίδιας ημέρας, θα καταλογίζεται
στον εργολάβο εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ.  απότομη μεταβολή του καιρού,
εργατικό ατύχημα κ.α.)

Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος
στον οποίο μετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης και χώμα.

Η  διάρκεια  των  ψεκασμών  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  οκτώ  (8)
συνεχόμενες ημέρες όπως επιβάλλει και ο νόμος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. Στην
περίπτωση που η  εκτέλεση του ψεκασμού δεν είναι  δυνατή κάποια ημέρα για λόγους
ανωτέρας βίας (π.χ. καιρικές συνθήκες) αυτός θα επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη
ημέρα που θα καταστεί δυνατόν.

Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα
υπερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ημέρα (ψεκασμός 3.000 δέντρων) και σε
ορισμένες  δύσκολες  περιοχές  τα 500 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός  1.500  δέντρων).  Αυτό  θα
προκύψει από τη συνεργασία του εργολάβου και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.  Όταν πρόκειται  για  ψεκαστήρες  πλάτης η εφαρμογή ψεκαστικού  υγρού
ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα (ψεκασμός 500 δέντρων).

Οι  ελαιοπαραγωγοί  οφείλουν  να  ενημερώνονται  από  τις  Ανακοινώσεις  των
εργολάβων και από τα ΜΜΕ για τις ημερομηνίες των ψεκασμών και να φροντίζουν να
υπάρχει  απρόσκοπτη  πρόσβαση  των  συνεργείων  στα  ελαιοκτήματά τους.  Σε  ελαιώνες
περιφραγμένους  και  κλειδωμένους  στους  οποίους  δεν  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση  στα
συνεργεία, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και ο εργολάβος δεν φέρουν
καμία ευθύνη για τη μη εφαρμογή του ψεκασμού σε αυτούς. 

ΙV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Ο  ψεκασμός  θα  αρχίζει  το  λυκαυγές  και  θα  σταματάει  όταν  η  θερμοκρασία

υπερβαίνει τους 28 οC. 
Δεν  θα  γίνονται  ψεκασμοί  όταν  πρόκειται  να  βρέξει  ή  όταν  φυσάει  άνεμος

παραπάνω από τέσσερα (4) μποφόρ.
Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν ο Δ/ντής, ο επόπτης και οι

τομεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών
να παρακολουθούν τα δελτία καιρού.

V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
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Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα  από  την  παρούσα  διακήρυξη  και  τον  κατωτέρω  πίνακα  τεχνικών
απαιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΡΓΟ:   «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων,  στα

πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019,
στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας».

ΤΟΜΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
(Οδηγός   -
Ψεκαστής       -
Τρακτέρ  με  βυτίο
≥500 λίτρα)

 Ψεκαστές
με  ψεκαστήρα
πλάτης

ΤΟΜΕΑΣ  Α'    
Ν.  Σαμψούντας,  Ν.  Σινώπης  &

Αρχαγγέλου,  Μύτικα,  Μιχαλιτσίου,
Φλαμπούρων, Νικόπολης. δύο (2) Ø

Σύνολο  Ψεκαζομένων  Ελαιοδένδρων  :
42.000    

ΤΟΜΕΑΣ  Β'    
Καναλίου  &  Καστροσυκιάς,  Μυρσίνης  &

Μεγαδένδρου,  Καμαρίνας,  Κρυοπηγής,
Εκκλησιών,  Δεσποτικών,  Άνω  Ράχης,  Ριζών,
Χειμαδιού έξι (6) δύο (2)

Σύνολο  Ψεκαζομένων  Ελαιοδένδρων  :
128.500    

ΤΟΜΕΑΣ  Γ'    
Λούρου, Ωρωπού, Σφηνωτού, Βρυσούλας &

Τρίκαστρου,  Κοτσανόπουλου,  Άνω  &  Κάτω
Ρευματιάς, Σκιαδά, Πολυστάφυλου τέσσερα (4) δύο (2)

Σύνολο  Ψεκαζομένων  Ελαιοδένδρων  :
85.000    

ΤΟΜΕΑΣ  Δ'    
Παπαδατών,  Γαλατά,  Μελιανών,

Ριζοβουνίου,  Ρωμιάς,  Αγ.  Γεωργίου,  Νέας
Κερασούντας τρία (3) δύο (2)

Σύνολο  Ψεκαζομένων  Ελαιοδένδρων  :
75.000    

ΤΟΜΕΑΣ  Ε'    
Νικολιτσίου,  Θεσπρωτικού,   Άσσου,

Κρανιάς δύο (2) δύο (2)
Σύνολο  Ψεκαζομένων  Ελαιοδένδρων  :

47.000    
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ:   377.500 δεκαεπτά (17) οκτώ (8)
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Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η σύνθεση των
συνεργείων,  αυτό  θα  μπορεί  να  γίνει  μόνο  μετά  από  αίτηση  του  εργολάβου  και
αντίστοιχη έγκριση της Υπηρεσίας.

VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής

δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής γεωργικών
φαρμάκων, δηλαδή:

Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τους ψεκαστήρες.
Ο  ψεκαστής  να  χρησιμοποιεί  αδιάβροχα  πλαστικά  γάντια,  να  φοράει  ολόσωμη

αδιάβροχη φόρμα και καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για
την προστασία των ματιών και ελαστικές μπότες.

Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από
τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της.

Τα παραπάνω μέσα προμηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του.
Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχημα του προσωπικού.

VΙI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τον διευθυντή, τον επόπτη και τους

τομεάρχες της δακοκτονίας. Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο εργολάβος θα
συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο
θα αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες, η ποσότητα του ψεκαστικού διαλύματος
που καταναλώθηκε, ο αριθμός των προστατευθέντων δέντρων κ.α.

Τα  ημερήσια  δελτία  θα  συνυπογράφονται  από  τον  εργολάβο  και  τον  τομεάρχη
δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε μια εβδομάδα μετά το
τέλος του ψεκασμού.

Η  ευθύνη  του  τομεάρχη  δακοκτονίας  αφορά  την  ποιότητα  της  εργασίας  των
ψεκασμών, την κάλυψη όλης της περιοχής και την κατανάλωση φυτοφαρμάκων.

Θα πρέπει να γίνεται αυστηρός έλεγχος ώστε να πλένονται καλά με νερό τρεις φορές
τα άδεια δοχεία των εντομοκτόνων.

VIΙI. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η  αμοιβή  των  εργατών  εξαρτάται  από  τη  συμφωνία  τους  με  τον  εργολάβο.  Δεν

μπορεί όμως σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερη της συλλογικής σύμβασης εργασίας
που δίνεται κάθε χρόνο από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΚΥΑ). 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕ-

ΝΟ ΕΛΑΙΟΔΕ-
ΝΤΡΟ (ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΕΚΑΣΜΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕ-
ΚΑΣΜΩΝ ΧΩ-

ΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑ-
ΣΜΩΝ ΜΕ ΦΠΑ

(24%)

 A΄ ΤΟΜΕΑΣ       
1 Ν. Σαμψούντα 4.500 9.000 0,070 4 1.260,00 1.562,40

2
Ν. Σινώπη & Αρ-
χάγγελος 9.000 18.000 0,070 4 2.520,00 3.124,80

3 Μύτικας 4.500 9.000 0,070 4 1.260,00 1.562,40
4 Μιχαλίτσι 12.000 24.000 0,070 4 3.360,00 4.166,40
5 Φλάμπουρα 6.000 12.000 0,070 4 1.680,00 2.083,20
6 Νικόπολη 6.000 12.000 0,070 4 1.680,00 2.083,20
 ΣΥΝΟΛΟ 42.000 84.000   11.760,00 14.582,40
        
 Β΄ ΤΟΜΕΑΣ       

1
Κανάλι & Καστρο-
συκιά 33.000 66.000 0,070 4 9.240,00 11.457,60

2
Μυρσίνη & Μεγα-
δένδρο 30.000 60.000 0,080 4 9.600,00 11.904,00

3 Καμαρίνα 18.000 36.000 0,080 4 5.760,00 7.142,40
4 Κρυοπηγή 9.000 18.000 0,080 4 2.880,00 3.571,20
5 Εκκλησιές 4.000 8.000 0,080 4 1.280,00 1.587,20
6 Δεσποτικά 6.500 13.000 0,080 4 2.080,00 2.579,20
7 Άνω Ράχη 4.000 8.000 0,080 4 1.280,00 1.587,20
8 Ριζά 9.000 18.000 0,080 4 2.880,00 3.571,20
9 Χειμαδιό 15.000 30.000 0,080 4 4.800,00 5.952,00
 ΣΥΝΟΛΟ 128.500 257.000   39.800,00 49.352,00
        
 Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ       
1 Λούρος 24.000 48.000 0,074 4 7.104,00 8.808,96
2 Ωρωπός 27.000 54.000 0,074 4 7.992,00 9.910,08
3 Σφηνωτό 6.000 12.000 0,074 4 1.776,00 2.202,24

4
Βρυσούλα-Τρίκα-
στρο 11.500 23.000 0,074 4 3.404,00 4.220,96

5 Κοτσανόπουλο 12.000 24.000 0,074 4 3.552,00 4.404,48

6
Άνω & Κάτω Ρευ-
ματιά 2.500 5.000 0,074 4 740,00 917,60

7 Σκιαδάς 1.000 2.000 0,074 4 296,00 367,04
8 Πολυστάφυλο 1.000 2.000 0,084 4 336,00 416,64
 ΣΥΝΟΛΟ 85.000 170.000   25.200,00 31.248,00
        
 Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ       
1 Παπαδάτες 36.000 72.000 0,084 4 12.096,00 14.999,04
2 Γαλατάς 19.000 38.000 0,084 4 6.384,00 7.916,16
3 Μελιανά 2.000 4.000 0,084 4 672,00 833,28
4 Ριζοβούνι 8.500 17.000 0,084 4 2.856,00 3.541,44
5 Ρωμιά 3.500 7.000 0,084 4 1.176,00 1.458,24
6 Αγ. Γεώργιος 3.000 6.000 0,084 4 1.008,00 1.249,92
7 Νέα Κερασούντα 3.000 6.000 0,084 4 1.008,00 1.249,92
 ΣΥΝΟΛΟ 75.000 150.000   25.200,00 31.248,00
        
 Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ       
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1 Νικολίτσι 23.000 46.000 0,084 4 7.728,00 9.582,72
2 Θεσπρωτικό 2.000 4.000 0,084 4 672,00 833,28
3 Άσσος 19.000 38.000 0,084 4 6.384,00 7.916,16
4 Κρανιά 3.000 6.000 0,084 4 1.008,00 1.249,92
 ΣΥΝΟΛΟ 47.000 94.000   15.792,00 19.582,08

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 377.500 755.000   117.752,00 146.012,48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ Α΄

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια

του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Πρέβεζας».

ΤΟΜΕΑΣ Α΄: Ν. Σαμψούντα, Ν. Σινώπη & Αρχάγγελος, Μύτικας, Μιχαλίτσι, Φλάμπουρα, Νι-

κόπολης.

Σύνολο Ψεκαζομένων Ελαιοδέντρων: 42.000

Ι.  Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Τρακτέρ

με βυτίο ≥500 λίτρα
Οδηγοί Ψεκαστές

        Ψεκαστές

με ψεκαστήρα πλάτης

Δύο (2) Δύο (2) Δύο (2) Δεν απαιτούνται

ΙΙ.  Προσφερόμενος Εξοπλισμός

Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ

με βυτίο ≥500 λίτρα

Ονοματεπώνυμα

Οδηγών
Υπογραφή

Ονοματεπώνυμα

Ψεκαστών
Υπογραφή

Σύνολο:

Υπεύθυνος Τομέα (ονοματεπώνυμο και υπογραφή):

………………………………………………………………………………...

ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2019

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ  Β΄

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα  Πρέβεζας».

ΤΟΜΕΑΣ Β΄: Κανάλι & Καστροσυκιά, Μυρσίνη & Μεγαδέντρο, Καμαρίνα, Κρυοπηγή, Εκκλησιές,
Δεσποτικά, Άνω Ράχη, Ριζά, Χειμαδιό.

Σύνολο Ψεκαζομένων Ελαιοδέντρων: 128.500

Ι.  Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Τρακτέρ
με βυτίο ≥500 λίτρα Οδηγοί Ψεκαστές

        Ψεκαστές
με ψεκαστήρα πλάτης

Έξι (6) Έξι (6) Έξι (6) Δύο (2)

ΙΙ.  Προσφερόμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ   
    με βυτίο ≥500 λίτρα Ονοματεπώνυμα  Οδηγών Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο: 

Ονοματεπώνυμα   Ψεκαστών Υπογραφή
Ονοματεπώνυμα Ψεκαστών

      με ψεκαστήρα πλάτης Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο:

Υπεύθυνος Τομέα (ονοματεπώνυμο και υπογραφή):

………………………………………………………………………………...

ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2019
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 Σελίδα 47 από 71





ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ  Γ΄

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Πρέβεζας».

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄: Λούρος, Ωρωπός, Σφηνωτό, Βρυσούλα & Τρίκαστρο, Κοτσανόπουλο, Άνω & Κάτω
Ρευματιά, Σκιαδάς, Πολυστάφυλο.

Σύνολο Ψεκαζομένων Ελαιοδέντρων: 85.000

Ι.  Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Τρακτέρ
με βυτίο ≥500 λίτρα Οδηγοί Ψεκαστές

        Ψεκαστές
με ψεκαστήρα πλάτης

Τέσσερα (4) Τέσσερις (4) Τέσσερις (4) Δύο (2)

ΙΙ.  Προσφερόμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ   
    με βυτίο ≥500 λίτρα

Ονοματεπώνυμα  Οδηγών Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο: 

Ονοματεπώνυμα   Ψεκαστών Υπογραφή Ονοματεπώνυμα Ψεκαστών
      με ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο:

Υπεύθυνος Τομέα (ονοματεπώνυμο και υπογραφή):

……………………………………………………………………………….

ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2019
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 Σελίδα 48 από 71





ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ  Δ΄

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα  Πρέβεζας».

ΤΟΜΕΑΣ Δ΄: Παπαδάτες, Γαλατάς, Μελιανά, Ριζοβούνι, Ρωμιά, Άγ. Γεώργιος, Νέα Κερασούντα.

Σύνολο Ψεκαζομένων Ελαιοδέντρων: 75.000

Ι.  Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Τρακτέρ
με βυτίο ≥500 λίτρα Οδηγοί Ψεκαστές

        Ψεκαστές
με ψεκαστήρα πλάτης

Τρία (3) Τρείς (3) Τρείς (3) Δύο (3)

ΙΙ.  Προσφερόμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ   
    με βυτίο ≥500 λίτρα

Ονοματεπώνυμα  Οδηγών Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο: 

Ονοματεπώνυμα   Ψεκαστών Υπογραφή Ονοματεπώνυμα Ψεκαστών
      με ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο:

Υπεύθυνος Τομέα (ονοματεπώνυμο και υπογραφή):

………………………………………………………………………………...

ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2019

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 Σελίδα 49 από 71





ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ  Ε΄

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια
του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα  Πρέβεζας».

ΤΟΜΕΑΣ Δ΄: Νικολίτσι, Θεσπρωτικό, Άσσος, Κρανιά.

Σύνολο Ψεκαζομένων Ελαιοδέντρων: 47.000

Ι.  Απαιτούμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Τρακτέρ
με βυτίο ≥500 λίτρα Οδηγοί Ψεκαστές

        Ψεκαστές
με ψεκαστήρα πλάτης

Δύο (2) Δύο (2) Δύο (2) Δύο (2)

ΙΙ.  Προσφερόμενος Εξοπλισμός και Προσωπικό

Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ   
    με βυτίο ≥500 λίτρα

Ονοματεπώνυμα  Οδηγών Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο: 

Ονοματεπώνυμα   Ψεκαστών Υπογραφή Ονοματεπώνυμα Ψεκαστών
      με ψεκαστήρα πλάτης

Υπογραφή

Σύνολο: Σύνολο:

Υπεύθυνος Τομέα (ονοματεπώνυμο και υπογραφή):

………………………………………………………………………………...

ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2019

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

 Σελίδα 50 από 71





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ………………………………………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.  :  ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  :  …………………………………………………….…………………………………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A΄ ΤΟΜΕΑΣ

α/α
Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα

ή Οικισμός

Αρ
ιθ

μό
ς

ψ
εκ

ασ
μώ

ν Ψεκαζόμενα
Ελαιόδεντρα

Ανώτερη τιμή
ανά ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο (σε
€ χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
για  έναν ψεκασμό
(σε € χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη
τιμή σε € ανά
ψεκαζόμενο

ελαιόδεντρο για
ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο προσφερόμενης τι-
μής σε € για ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ) ανά Δημοτι-

κή/Τοπική Κοινότητα

Προσφερόμενη τιμή ανά
Δημοτική/Τοπική Κοι-
νότητα για το σύνολο
των ψεκασμών (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Ν. Σαμψούντα 4 4.500 0,070 315,00

2 Ν. Σινώπη & Αρχάγγελος 4 9.000 0,070 630,00      

3 Μύτικας 4 4.500 0,070 315,00      

4 Μιχαλίτσι 4 12.000 0,070 840,00      

5 Φλάμπουρα 4 6.000 0,070 420,00      

6 Νικόπολη 4 6.000 0,070 420,00      

  ΣΥΝΟΛΟ 42.000   2,940,00      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ………………………………………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.  :  ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  :  …………………………………………………….…………………………………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ

α/α
Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα

ή Οικισμός

Αρ
ιθ

μό
ς

ψ
εκ

ασ
μώ

ν Ψεκαζόμενα
Ελαιόδεντρα

Ανώτερη τιμή
ανά ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο (σε
€ χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
για  έναν ψεκασμό
(σε € χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη
τιμή σε € ανά
ψεκαζόμενο

ελαιόδεντρο για
ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο προσφερόμενης τι-
μής σε € για ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ) ανά Δημοτι-

κή/Τοπική Κοινότητα

Προσφερόμενη τιμή ανά
Δημοτική/Τοπική Κοι-
νότητα για το σύνολο
των ψεκασμών (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Κανάλι & Καστροσυκιά 4 33.000 0,070 2.310,00      

2 Μυρσίνη & Μεγαδένδρο 4 30.000 0,080 2.400,00      

3 Καμαρίνα 4 18.000 0,080 1.440,00      

4 Κρυοπηγή 4 9.000 0,080 720,00      

5 Εκκλησιές 4 4.000 0,080 320,00      

6 Δεσποτικά 4 6.500 0,080 520,00      

7 Άνω Ράχη 4 4.000 0,080 320,00      

8 Ριζά 4 9.000 0,080 720,00      

9 Χειμαδιό 4 15.000 0,080 1.200,00

  ΣΥΝΟΛΟ 128.500   9.950,00      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ………………………………………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.  :  ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  :  …………………………………………………….…………………………………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ

α/α Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα
ή Οικισμός

Αρ
ιθ

μό
ς

ψ
εκ

ασ
μώ

ν Ψεκαζόμενα
Ελαιόδεντρα

Ανώτερη τιμή
ανά ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο (σε
€ χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
για  έναν ψεκασμό
(σε € χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη
τιμή σε € ανά
ψεκαζόμενο

ελαιόδεντρο για
ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο προσφερόμενης τι-
μής σε € για ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ) ανά Δημοτι-

κή/Τοπική Κοινότητα

Προσφερόμενη τιμή ανά
Δημοτική/Τοπική Κοι-
νότητα για το σύνολο
των ψεκασμών (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Λούρος 4 24.000 0,074 1.776,00      

2 Ωρωπός 4 27.000 0,074 1.998,00      

3 Σφηνωτό 4 6.000 0,074 444,00      

4 Βρυσούλα-Τρίκαστρο 4 11.500 0,074 851,00      

5 Κοτσανόπουλο 4 12.000 0,074 888,00      

6 Άνω & Κάτω Ρευματιά 4 2.500 0,074 185,00      

7 Σκιαδάς 4 1.000 0,074 74,00      

8 Πολυστάφυλο 4 1.000 0,084 84,00

  ΣΥΝΟΛΟ 85.000   6.300,00      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ………………………………………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.  :  ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  :  …………………………………………………….…………………………………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ

α/α
Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα

ή Οικισμός

Αρ
ιθ

μό
ς

ψ
εκ

ασ
μώ

ν Ψεκαζόμενα
Ελαιόδεντρα

Ανώτερη τιμή
ανά ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο (σε
€ χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
για  έναν ψεκασμό
(σε € χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη
τιμή σε € ανά
ψεκαζόμενο

ελαιόδεντρο για
ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο προσφερόμενης τι-
μής σε € για ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ) ανά Δημοτι-

κή/Τοπική Κοινότητα

Προσφερόμενη τιμή ανά
Δημοτική/Τοπική Κοι-
νότητα για το σύνολο
των ψεκασμών (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Παπαδάτες 4 36.000 0,084 3.024,00      

2 Γαλατάς 4 19.000 0,084 1.596,00      

3 Μελιανά 4 2.000 0,084 168,00      

4 Ριζοβούνι 4 8.500 0,084 714,00      

5 Ρωμιά 4 3.500 0,084 294,00      

6 Αγ. Γεώργιος 4 3.000 0,084 252,00      

7 Νέα Κερασούντα 4 3.000 0,084 252,00      

  ΣΥΝΟΛΟ 75.000   6.300,00      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    :  ……………………………….………………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….…………………………………..

Α. Φ. Μ.  – Δ.Ο.Υ.     :  ………………………………………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.  :  ……………………………………………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ  :  …………………………………………………….…………………………………..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ε΄ ΤΟΜΕΑΣ

α/α
Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα

ή Οικισμός

Αρ
ιθ

μό
ς

ψ
εκ

ασ
μώ

ν Ψεκαζόμενα
Ελαιόδεντρα

Ανώτερη τιμή
ανά ψεκαζόμενο
ελαιόδεντρο (σε
€ χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός
για  έναν ψεκασμό
(σε € χωρίς ΦΠΑ)

Προσφερόμενη
τιμή σε € ανά
ψεκαζόμενο

ελαιόδεντρο για
ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο προσφερόμενης τι-
μής σε € για ένα ψεκασμό
(χωρίς ΦΠΑ) ανά Δημοτι-

κή/Τοπική Κοινότητα

Προσφερόμενη τιμή ανά
Δημοτική/Τοπική Κοι-
νότητα για το σύνολο
των ψεκασμών (χωρίς

ΦΠΑ)

1 Νικολίτσι 4 23.000 0,084 1.932,00

2 Θεσπρωτικό 4 2.000 0,084 168,00

3 Άσσος 4 19.000 0,084 1.596,00

4 Κρανιά 4 3.000 0,084 252,00

  ΣΥΝΟΛΟ 47.000   3.948,00      





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Ι. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………
Κατάστημα……………………………………..
(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX)
                                                              Ημερομηνία έκδοσης.................................
                                                              ΕΥΡΩ........................................................

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ......................... 
ΕΥΡΩ .................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι  εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι  του δικαιώματος,  διαιρέσεως και  διζήσεως μέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού προ-
σώπου  /  της  εταιρείας  ..........................................  Δ/
νση ......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης
υπέρ των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π.
ατομικά και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης) δια τη συμμετοχή του / της εις το διε-
νεργούμενο  διαγωνισμό  της  ..............................................................,  για
τη ................................................................................................................................
.....................
....................................................................................................................................
...........................
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας,

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την
ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... (1)
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δη-

μόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
 (1)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.
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ΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………

Κατάστημα …………………………………………

(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                            Ημερομηνία έκδοσης …………………

   ΕΥΡΩ……………………………………. 

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……...................... 

ΕΥΡΩ ……………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι

του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..

…………………………………………………………………………………………….

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας

………………………………………………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………. (ή σε πε-

ρίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)…………………….,

κ.λ.π. ατομικά για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν /

αυτήν  των  όρων  της  σύμβασης,  που  θα  υπογράψει  μαζί  σας  για  το  έργο

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών της Περι-

φέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής

προ Φ.Π.Α..                        

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη

της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας κα-

μία ισχύ.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσί-

ας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λή-

ξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο

και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσε-

ων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικα  -  
σία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφι-
σβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ ανα-
θέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5006]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 8 / ΠΡΕΒΕΖΑ / 48100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. ΜΑΥΡΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2682 3 60291]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.mavria@php.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.preveza.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετι-

κού CPV): [Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 

2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας] CPV: [77100000-1]-Γεωργικές Υπηρεσίες
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΤΟΜΕΙΣ Α, Β, Γ, Δ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗ αριθμ. αρ.πρωτ. 56267/2051/17.04.2019]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκα-
τάστασης του οικονομικού φορέα, ανα-
φέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 
εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δι-
κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μι-
κρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη δια-
δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμε-
νους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-
φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή-
κοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμε-
τέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·

2. δωροδοκίαvii,viii·

3. απάτηix·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxi·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδί-
κες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφα-
ση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiii το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-
πτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπρο-
σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατί-
θενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικα-
στική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος απο-
κλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-
ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-
χεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-
σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 
έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-
καστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-
ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοι-
χεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι 
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(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
κανxviii:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκει-
ται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρε-
ώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-
σμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκ-
δοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρ-
κεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά πε-
ρίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-
σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): xxi

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό πα-
ράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγ-
γυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-
μείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου απο-
κλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποια-
δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-
στή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποί-
ους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύ-
ναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβα-
νόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περι-
στάσειςxxiv 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-
γράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβα-
ρό επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
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[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-
νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυ-
χόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθε-
σης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-
ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύνα-
ψης της σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβα-
ρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμ-
βασης, προηγούμενης σύμβασης με ανα-
θέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμ-
βασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-
βαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-
ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 
της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-
τές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-
στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτού-

[] Ναι [] Όχι

 Σελίδα 65 από 71





νται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του ανα-
θέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του απο-
φέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικα-
σία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχε-
ται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 
ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονο-
μικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κρι-
τηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επι-
λογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μη-
τρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σο-
βαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυ-
στέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που ανα-
φέρονταιxxx, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δω-
ρεάνxxxi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην μου στην Περιφέρεια Ηπείρου
– Π. Ε. Πρέβεζας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
για τους σκοπούς της συμμετοχής στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εργο-
λάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογι-
κής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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i Σε  περίπτωση που η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή  επιχείρηση: επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας  ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ'  εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

viii Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

ix Κατά  την  έννοια του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά με  τη  προστασία  των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

x Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα 1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,





σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xiii Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι  δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον  οποίο  δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας  διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5.

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvii Πρβλ άρθρο 48.

xxviii  Η  απόδοση  όρων  είναι  σύμφωνη  με  την  περιπτ.  στ  παρ.  4  του  άρθρου  73  που  διαφοροποιείται  από  τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.





xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxi Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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