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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση     : Σπηλιάδου 8 
Ταχ. Κώδικας:  48 100 
Πληροφορίες:  Τσαπάρας Αλέξιος 
Τηλέφωνο     :  26820 24768 
Fax                 :  26820 29229 
Email             :   u12216@minagric.gr  

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Α.∆.Α: 
 
Πρέβεζα,    22 -  05 - 2013 
 
Αρ. Πρωτ. : 47864 / 1797 
 
Αρ. ∆ιακήρυξης:  7 / 2013 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε τίτλο: 
«Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµ-
µατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας». 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, µε κρι-
τήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών 
ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δά-
κου της ελιάς έτους 2013, στο Ν. Πρέβεζας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 35.774,30 ευ-
ρώ, συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.  

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει µετά την παρέλευση δεκαπέντε ηµερών από την τελευταία 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, θα διεξα-
χθεί δε στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος όροφος - Πρέβεζα), στις 07-06-2013, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.µ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφο-
ρά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη.  

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των προς προ-
µήθεια ειδών ή για επί µέρους είδος.  

Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα τη χαµη-
λότερη τιµή για το σύνολο των προκηρυχθέντων, ανά είδος, ποσοτήτων.  

Για όσα στοιχεία της προσφοράς υπάρχουν στη παρούσα προκήρυξη συνηµµένα 
υποδείγµατα  αυτά θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά από τους συµµετέχοντες.  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, την καθοριζόµενη ηµερο-
µηνία και ώρα, από επιτροπή που ορίζεται από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
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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 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος  µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

«Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δα-
κοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογι-
κής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, 
στο Ν. Πρέβεζας»  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή, ανά είδος. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

31.658,67 €  (χωρίς ΦΠΑ) 
35.774,30 €  (µε ΦΠΑ) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Κ.Α.Π.  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                      
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07 - 06 - 2013  
ΗΜΕΡΑ            :  Παρασκευή 
ΩΡΑ                 :  10:00 π.µ. 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Γραφεία ∆/νσης  ∆ιοικ/κού - Οικ/κού  Π.Ε. Πρέβεζας  
(Σπηλιάδου  8, 2ος όροφος -  Πρέβεζα) 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Όσοι δραστηριοποιούνται στην εµπορία των προς  
προµήθεια υλικών 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγω-
νισµού 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργει-
ας του διαγωνισµού. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Από την υπογραφή της έως 31-12-2013 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Μετά την ολοκλήρωση της προµήθειας, την παραλα-
βή της από την αρµόδια επιτροπή και την προσκόµι-
ση, από τον ανάδοχο, των προβλεποµένων δικαιολο-
γητικών 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3,172  % 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198/1994 
Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµε-
νος από το άρθρο 24 του Ν. 2194/1994 φόρος εισο-
δήµατος 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –                          
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 

α. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής             
(Λ. Ειρήνης 65, Πρέβεζα - αρµόδιος: Τσαπάρας Αλέξιος - 
τηλέφωνο: 26820 24768) 
β. ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  
(Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα - αρµόδιος: Ναστούλη Αναστασία-                      
Τηλέφωνο : 26823 60299) 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστι-
κών ουσιών στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς κατά το έτος 2013, στο Νοµό Πρέβεζας. 
Ειδικότερα, µε την παρούσα προκήρυξη, προβλέπεται η προµήθεια των κατωτέρω ειδών: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του οργανοφωσφορι-

κού εντοµοκτόνου dimethoate σε µορφή γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού (ΕC).-

CPV 24452000-7 (εντοµοκτόνα) 

919 λίτρα 

992 λίτρα 

413 λίτρα 2 

 

2 α. Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του εντοµοκτόνου 

alpha-cypermethrin µορφής πυκνού εναιωρήµατος (SC) CPV 24452000-

7(εντοµοκτόνα). 

ή 

2 β. Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του εντοµοκτόνου 

lamda-cyhalothrin µορφής εναιωρήµατος µικροκαψυλίων (CS) CPV 

24452000-7(εντοµοκτόνα).   

ή 

2 γ. Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του εντοµοκτόνου 

Beta-cyfluthrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) CPV 24452000-

7(εντοµοκτόνα).   

1158 λίτρα 

 
 ∆ιευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω αναφερόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές. Η οριστι-
κοποίησή τους θα γίνει κατόπιν τεκµηριωµένης τεχνικής έκθεσης της ∆/νσης Αγροτικής Οι-
κονοµίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας, αφού εκτιµηθούν τα βιοκλιµατικά δεδοµένα 
και καθορισθεί η  ανάγκη και η έκταση εφαρµογής του προγράµµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Το Ν. 2286/1995 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων"  
(ΦΕΚ 19/Α/1995). 
2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις». 
3. Το Ν. 3310/09-02-2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΦΕΚ 30 Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279 Α). 
4. Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων …. και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 112/Α/2010). 
6.  Το άρθρο 1 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων». 
7.  Το Ν.∆. 2413/1953 (ΦΕΚ 125/Α΄/1953) «Περί καταπολεµήσεως του δάκου της ελιάς», 
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το Ν.∆. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄/1954) «τροπο-
ποίηση και συµπλήρωση του Ν.∆. 2413/1953» και το Ν.∆. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄/1956) 
«τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.∆. 2413/1953».  
8. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου  (ΦΕΚ 
204/Α/1974). 
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9. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατά-
ξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Ε.Ε L134/30-04-2004 σελ.134), όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/77 εκ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 
10. Το Π∆ 118/10-07-2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
11. Το Π.∆. 140 /2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρους» (Φ.Ε.Κ. 140/Α/2010). 
12.  Το Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από 
τους ∆ιατάκτες». 
13.  Τον Κανονισµό 1564/07-09-2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 257/01-10-2005). 
14.  Την µε αρ.  2684/29548/8-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας για το πρόγραµµα 
2012». 
15.  Την µε αρ. 8423/01-03-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Πε-
ριφερειών της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2013 µε ποσό 24.696.513,00 €, προς κάλυψη 
δαπανών δακοκτονίας». 
16.  Την µε αρ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου «Έ-
γκριση προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου, οικονοµικού έτους 2013». 
17. Την µε αρ.  6061/205/8-2-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση 
επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπεί-
ρου» (ΦΕΚ 374/Β/2011). 
18.  Την αρ. 15/555/21-5-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
19.  Την αριθµ. 30982/1055/04-04-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, µε αύξοντα αριθ-
µό καταχώρησης 99 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ.∆.Ε. Ν. Πρέβεζας.  
20. Το µε αρ. πρωτ. 2501/27-3-2013 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνι-
ατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
1. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας ορίζεται 

σε  35.774,30 ευρώ, µε ΦΠΑ και αναλύεται ανά είδος (για τον υπολογισµό του ύψους των εγγυή-
σεων συµµετοχής), ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                         

(µε Φ.Π.Α.) 
Σκευάσµατα του οργανοφωσφορικού εντοµοκτόνου dimethoate σε µορφή 

γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού (ΕC).-CPV 24452000-7 
5.503,89 €  

α. Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του εντοµοκτόνου 

alpha-cypermethrin µορφής πυκνού εναιωρήµατος (SC) CPV 24452000-

7(εντοµοκτόνα). 

ή 

β. Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του εντοµοκτόνου 

lamda-cyhalothrin µορφής εναιωρήµατος µικροκαψυλίων (CS) CPV 

24452000-7(εντοµοκτόνα).   

ή 

γ. Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του εντοµοκτόνου 

Beta-cyfluthrin µορφής συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC) CPV 24452000-

7(εντοµοκτόνα).   

30.270,41 €  

ΣΥΝΟΛΟ 35.774,30 € 
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2. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από τους Κ.Α.Π. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
εξόδων της Π. Ε. Πρέβεζας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆/νση  ∆ιοικητικού – Οικονοµικού              
Περιφερειακής  Ενότητας Πρέβεζας 

(Ταχ. ∆/νση: Σπηλιάδου 8,                                         
2ος όροφος -  Πρέβεζα) 

 
07 -06 - 2013 

 
Παρασκευή 10:00  π. µ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
Α. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οι παρακάτω: 

1. Έλληνες πολίτες 
2. Αλλοδαποί 
3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
4. Συνεταιρισµοί 
5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείµενο του έργου, που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς. 
 
Β. ∆ε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:  

• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή 
Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 

• Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους 
βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου. 

• Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούµενα για την συµ-
µετοχή τους σε διαγωνισµούς, στοιχεία. 

• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί 
µε οποιοδήποτε τρόπο. 

• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική 
απόφαση και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώ-
λεια του δικαιώµατος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων. 

• Επίσης αποκλείονται, κατά την αξιολόγηση, προσφορές που είναι αόριστες, ώστε 
να µην µπορεί να εκτιµηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή 
στοιχεία, καθώς και οι εναλλακτικές προσφορές, σε σχέση µε τις ζητούµενες υπη-
ρεσίες.  

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προ-
σφορά τους, τα εξής : 
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1.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρ-
θρο της παρούσας. 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως εκά-
στοτε ισχύει,  στην οποία θα πρέπει:                                                                                                                                                     

2 α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο 
συµµετέχουν. 
2 β. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραρτηµάτων αυτής. 
2 γ. Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

3.  Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υ-
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά  και παραστατικό εκπροσώπησης. 
4. Τα κατωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
 

α. Οι Έλληνες πολίτες 
 α1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµι-
κού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον 
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απά-
της, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

α2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυ-
ξης πτώχευσης. 

α3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και τις υ-
ποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το απασχολού-
µενο προσωπικό, όπως  και των προσώπων που εκπροσωπούν της εταιρεία. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

α4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή 
του δηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

 
β. Οι αλλοδαποί 

β1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δι-
καστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν 
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 
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β2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από 
τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και 
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/2007. 
β3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύ-
ναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

 
γ.  Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

γ1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 αντίστοιχα. 
γ2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανω-
τέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 
γ3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους δια-
χειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 
για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγ-
γραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 
γ4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκα-
θάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εκδί-
δονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρει-
ας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β. 12 του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου 
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
γ5.  Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρω-
τοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

 
δ. Οι Συνεταιρισµοί 

δ1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικη-
τικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικα-
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στική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 
δ2.  Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτω-
σης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλ-
λοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 
δ3.  Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην Ένωση. 
 
5. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προ-
βλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆118/2007, από ένορκη 
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. 
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικα-
τασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλε-
ποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/2007, από υπεύθυνη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβο-
λαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκε-
κριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συ-
γκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτι-
κά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο 
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης 
προµηθευτών. 
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέ-
λος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολό-
κληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
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Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ-
πόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή 
και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικα-
τάσταση. 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου 
για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.  Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέχρι  την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη παρούσα, στη ∆/νση ∆ιοικητι-
κού - Οικονοµικού της  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

2.  Στο φάκελο σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
 γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
 δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3.  Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:  
α. Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρό-

σωπό τους, στη Γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π. Ε. Πρέβεζας,     
το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

β. Αποστέλλοντάς τον στην υπηρεσία (∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού  Π. Ε. Πρέβε-
ζας), µε οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά, Courier κ.λ.π.), στη διεύθυνση: Σπηλιάδου 8 - 
Τ.Κ. 48 100 – Πρέβεζα) και θα παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται, στην υπηρεσία, µέχρι την ηµε-
ροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Π. Ε. Πρέβεζας ουδεµία ευθύνη φέρει για 
το χρόνο  και το περιεχόµενο των φακέλων που θα παραδοθούν. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφο-
ρές  δεν τηρούν τα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν λαµβάνονται υπόψη.  

4. Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή σχετικά έγ-
γραφα για τον διαγωνισµό: 

α. από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 
β. από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Πρέβεζας.  

Για τη λήψη των πληροφοριών ή των εγγράφων αυτών δεν απαιτείται η κατάθεση οποιου-
δήποτε ποσού.  Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµπλη-
ρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές δίδονται σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του Π.∆. 118/2007. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8, παρ. 2 της παρούσας.  
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα ως εξής: 

α.  Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυ-
τό δικαιολογητικά και στοιχεία (εγγύηση συµµετοχής, υπεύθυνη δήλωση και λοιπά 
δικαιολογητικά), που περιγράφονται στα κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιο-
λογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης, του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. 

β. Τα Τεχνικά στοιχεία - τεχνικές προσφορές  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµέ-
νο φάκελο,  µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

γ.  Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφρα-
γισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2. Οι φάκελοι τεχνικής και  οικονοµικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παρα-
λαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την 
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορ-
θώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφο-
ρών. 

4.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 
15 παρ. 2 περ. α του Π∆ 118/2007 κατά της  διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφ-
θεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο να αποκρούσει όρους της παρούσας διακήρυξης.  

5.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι πα-
ρέχουν διευκρινήσεις  µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώ-
πιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότη-
ση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα πα-
ραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ηµέ-

ρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

πριν τη λήξη της από την αναθέτουσα αρχή και η παράτασή της γίνει αποδεκτή από δια-
γωνιζόµενο, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών.  
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Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για το επιπλέον αυ-
τό χρονικό διάστηµα.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής σ’ αυτόν και της διενέργειάς 
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ) 

1. Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η τιµή ανά λίτρο, καθώς και η προκύπτου-

σα αξία για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε σκευάσµατος. 

2. Οι σχετικές δαπάνες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της προµήθειας, όπως  

µεταφορικά, παραλαβή των κενών συσκευασίας και η περαιτέρω διαχείρισή τους, κα-

θώς και κάθε άλλη δαπάνη που είναι πιθανόν να απαιτηθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο και 

συµπεριλαµβάνονται στην προσφερόµενη τιµή. 

3. Η τιµή θα πρέπει να δίδεται σε ευρώ. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε 

ρήτρα συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής στο χρόνο ισχύος της σύµβασης, απορρί-

πτεται ως απαράδεκτη. 

5. Οι προσφερόµενες τιµές ανά λίτρο σκευάσµατος, δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερες 

από τις οριζόµενες στην αρ. 2684/29548/8-03-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

Προσφορές που δεν τηρούν τον εν λόγω όρο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. 

Ειδικότερα οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 

• Τιµή µε κρατήσεις,  χωρίς Φ.Π.Α., ανά λίτρο σκευάσµατος. 

• Ποσότητα (θα αναγράφεται το σύνολο της προκηρυχθείσας, µε την παρούσα, πο-

σότητας). 

• Συνολική τιµή (µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ)  

• Ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α.  

• ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (µε κρατήσεις και Φ.Π.Α.). 
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7. Η Συνολική τιµή (µε κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.), ανά είδος,  θα λαµβάνεται  υπόψη για την 

σύγκριση των  προσφορών. 

8.  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, αξιολόγησης 

των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση.  

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
1. Το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Το όργανο αυτό είναι η επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών προµηθειών και υπη-
ρεσιών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, που συγκροτείται µε 
σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  από το 
άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007.  

Προσφορές που υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή, µετά την έναρξη της διαδικα-
σίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για την επι-
στροφή τους, ως εκπρόθεσµες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των διαγωνιζοµένων 
ή νοµίµων εκπροσώπων τους, εάν το επιθυµούν, µε την παρακάτω διαδικασία: 

α.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, καθώς και  ο φάκελος της 
Τεχνικής Προσφοράς και µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική 
Προσφορά ανά φύλλο.  

     Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονο-
γράφονται και σφραγίζονται,  προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµη-
νία που θα ορισθεί και κοινοποιηθεί µε  σχετική πρόσκληση. 

β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην εξέταση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς 
και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογη-
τικά και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καταχω-
ρούνται  σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

γ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν απο-
δεκτές, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, αποσφραγίζονται κατά την ηµε-
ροµηνία και ώρα που θα ορίζεται µε σχετική πρόσκληση.  

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν απο-
δεκτές κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προ-
σφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνι-
σµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ηµερών από την υ-
ποβολή σχετικού αιτήµατος. 

5. Η Επιτροπή του διαγωνισµού, µετά την αξιολόγηση των προσφορών προβαίνει 
στην εισήγηση για την κατακύρωση της προµήθειας,  µε την σύνταξη σχετικού πρακτικού.   
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ΑΡΘΡΟ 15 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει ανά είδος, στον προσφέροντα τη χαµηλότερη 
τιµή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε σκευάσµατος.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. 

Με την ανακοίνωση αυτή η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος στον οποίο κα-
τακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµε-
ροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προ-
σκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, ύστερα από γνωµο-
δότηση της επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/200.   

 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λει-
τουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νο-
µοθεσία τους αυτό το δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι δια-
τυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυ-
µα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκεί-
νου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή 
αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
β. Τον εκδότη. 
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότη-

τα Πρέβεζας). 
δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 
ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
ζ. Τους όρους ότι: 

ζ.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 
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ζ.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το δια-
γωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από α-
πλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ζ.3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

ζ.4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της. 

4.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένου του αναλο-
γούντος ΦΠΑ.  

β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και 
τα ακόλουθα:  

β.1. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τον τίτλο του έρ-
γου. 

β.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η δια-
κήρυξη, ήτοι εκατόν είκοσι ηµέρες). 

γ. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά 
είναι: 

 γ.1.  η ανάληψη της υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο  
             ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 γ.2.  ο αριθµός της διακήρυξης 
 γ.3.  το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
 γ.4.  η ηµεροµηνία έκδοσής της 
 γ.5.  τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπο-
ρούν να καλύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του διαγωνιζόµενου, από την υπηρεσία. 

5.  Εγγύηση συµµετοχής που αφορά προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προµήθεια ή  υπηρεσία,  επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις 
των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε 
(5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

6.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
α. Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει, εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3, 

και τα ακόλουθα: 
     γ.1. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τον τίτλο του έργου. 
     γ.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα από 
τη λήξη της σύµβασης. 

7. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 
8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται ένα (1) µήνα µετά τη λήξη 

της σύµβασης.  
9. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω κυρώ-

σεων, τότε  θα πρέπει να προσκοµίζεται συµπληρωµατική η οποία θα καλύπτει την προ-
κύπτουσα διαφορά. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης για µικρότητα ποσότητα, καθώς και  
µείωση των ποσοτήτων των επί µέρους ειδών κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβα-
σης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες και τα βιοκλιµατικά δεδοµένα που θα υφίστανται 
κατά το διάστηµα εφαρµογής του προγράµµατος δακοκτονίας. 

Η ανωτέρω µείωση των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύ-
τερη από 50 %. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός είκοσι (20) ηµερών από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
Η παράδοση θα γίνει, µε δαπάνες του προµηθευτή, στους αποθηκευτικούς χώρους 

που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Μετά το πέρας των ψεκασµών ο ανάδοχος υπο-
χρεούται να παραλάβει και να διαχειριστεί, µε δικές του επίσης δαπάνες, τα κενά δοχεία 
των εντοµοκτόνων. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις: 
α. Όταν δεν υπογράφει τη σύµβαση στην προθεσµία που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
β. Όταν δεν τηρήσει τους όρους της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Απαγορεύεται, µε ποινή έκπτωσης, η εκχώρηση από τον εργολάβο µέρους ή του 
συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της υπηρεσίας και υπογραφή 
της σχετικής πράξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Υποχρεώσεις 
Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου θα γίνει κατακύρωση της προµήθειας υποχρεού-

ται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης  Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλε-
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σης της σύµβασης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο της 
παρούσας.  

2. Κυρώσεις 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης κληθεί κατά την προηγούµενη παράγραφο 

και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, το κατά νόµο αρµόδιο όργανο γνω-
µοδοτεί, αφού έχει καλέσει τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µε σχετική από-
φαση επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση από την στο όνοµά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωµά του απ΄ αυ-
τής. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
γ. την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του ή την ανάθεση της προµήθειας σε 

βάρος του επίσης, στους αµέσως από αυτόν µειοδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό 
ή σε άλλο προµηθευτή που θα αναδειχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

δ. Τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κα-
τακύρωσης και της τιµής στην οποία το δηµόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατό να αναθέ-
σει την κατακυρωθείσα προµήθεια, καθώς και κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που θα προκύ-
ψει λόγω µη υπογραφής της σύµβασης. 

ε. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισµό του µειοδότη από τους διαγωνισµούς προµη-
θειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995. 

3. Προσδιορισµός ζηµίας 

Σε όσες περιπτώσεις η ζηµία του δηµοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει των 
αποτελεσµάτων διαγωνισµού, ο προσδιορισµός αυτής ενεργείται µε απόφαση του αρµόδι-
ου κατά νόµο οργάνου, µε βάση τις αρχές της καλής πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και 
των συναλλακτικών ηθών. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υπο-
γράφεται σύµβαση από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγ-
µα. 

2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, όπως προβλέπει το άρθρο 
24 του Π.∆. 118/2007. 

3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζε-
ται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδη-
λων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµ-
φωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρ-
µόδιου οργάνου. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α.  Η προµήθεια υλοποιήθηκε εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε όλους τους όρους της προκή-

ρυξης. 
β.  Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά, τα υλικά που προβλέπονται. 
γ.  Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
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δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλ-
λόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη 
σύµβαση. 

  

ΑΡΘΡΟ 24 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Ο χρόνος υλοποίησης της σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 31-12-2013.  

2. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσής της γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρα-
λαβής. Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προ-
µηθευτής και γίνεται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος, κατά την κρίση 
της επιτροπής, γίνεται µε µακροσκοπική ή εργαστηριακή εξέταση.  

3. Μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, από την επιτροπή συντάσσεσαι πρακτικό 
οριστικής παραλαβής ή απόρριψης.  

4. Για κάθε άλλο θέµα που προκύψει κατά το στάδιο παραλαβής, ισχύουν τα προ-
βλεπόµενα στα άρθρα 27 και 28 του Π.∆. 118/2007. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΠΛΗΡΩΜΗ  -  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα προσκοµίζεται στην 
υπηρεσία Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητι-
κό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πλη-
ρωµή. 

2. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας στον ανάδοχο θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της 
προµήθειας και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής, όπως προβλέπεται από 
την παρούσα και θα καταβάλλεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµά του 
από τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και σε βάρος των σχετικών πι-
στώσεων του προϋπολογισµού της, µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων 
και λοιπών δικαιολογητικών.  

3. Το συµβατικό ποσό υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες  κρατήσεις, ήτοι: Ποσοστό 
3,172% (ΜΤΠΥ,  χαρτόσηµο ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου και Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-
χής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), καθώς και τον προβλεπόµενο από το Ν. 2198//94 φόρο εισο-
δήµατος, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Υπηρεσία . 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Οι πιστώσεις µεταφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και προέρχονται από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 

 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1.  Η έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού εναπόκειται στη κρίση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2.  Η σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
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Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  
α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού 
β) η προσφορά του αναδόχου και 
γ) οι όροι της σύµβασης.  

3.  Οι όροι της παρούσας προκήρυξης αποτελούν συµβατικούς όρους ακόµη και αν δεν 
ορίζονται ρητά στη σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί και αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος αυτής. 

4.  Η Περιφέρεια Ηπείρου επιφυλάσσεται να περιλάβει στη σύµβαση που θα υπογραφεί 
και άλλους όρους εξασφαλιστικούς των συµβατικών δικαιωµάτων της έναντι του ανα-
δόχου.  

5.  Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

6.  Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου αναλύονται στο σχετικό παράρτη-
µα, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της  διακήρυξης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 28 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Α. Για την εν θέµατι προκήρυξη θα τηρηθούν οι εξής κανόνες δηµοσιότητας: 
1. Περίληψή της θα δηµοσιευθεί: 

 Στην οικονοµική εφηµερίδα:  «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»  

2. Θα αποσταλεί στο επιµελητήριο Πρέβεζας 
3. Θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και 
4. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της Π. Ε. Πρέβεζας. 

Β. Τα έξοδα δηµοσίευσης, τόσο της αρχικής, όσο και της παρούσας, βαρύνουν ανα-
λογικά τους αναδόχους και καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά πα-
ρακρατούνται από την αµοιβή του αναδόχου κατά την πληρωµή του από την αρµόδια υ-
πηρεσία. Ο  επιµερισµός της δαπάνης γίνεται µε βάση το ύψος των επιµέρους συµβάσεων 
(ποσοστό επί της συνολικής συµβατικής αξίας). 

 
 
 

           ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»                       ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆:   «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

 
                                                                  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ 

  
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
(ανήκει στην υπ’ αριθ. 7 / 2013 διακήρυξη) 

 
 
 
Α. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ – ∆ΡΩΝΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
1. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ DIMETHOATE 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) σκευάσµατα του οργανοφωσφορικού  
εντοµοκτόνου  dimethoate  σε µορφή  γαλακτωµατοποιήσιµου υγρού  (ΕC)-CPV 24452000-7 
(εντοµοκτόνα) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:    919 λίτρα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο. dimethoate (EC). 
Η ποσότητα που θα παραληφθεί τελικά θα εξαρτηθεί από την έκταση εφαρµογής του προ-
γράµµατος και τον αριθµό των ψεκασµών που θα κριθούν απαραίτητοι από τη ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανά-
µειξη µε ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκα-
σµούς εδάφους. 

 
   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ  I∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Ι. ∆ρών συστατικό. 
 

α. Φυσική Κατάσταση 
 

Λευκό στερεό (99.5%), λευκό (palletised) 
στερεό  µε οσµή µερκαπτάνης ( 97-99%). 

β. Xηµική ονοµασία  (IUPAC) ‡ O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) 
phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-
phosphinothioylthio-N-methylacetamide 

γ.  Καθαρότητα δρώντος  Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού 
(technical) δρώντος συστατικού σε χηµικώς 
καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  
πρέπει να είναι 95% (β/β) 

δ.  Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς δρώντος συστατικού θα 
πρέπει να είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδηγία κατα-
χώρησης της δραστικής  (ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ) και έχουν κατατεθεί στην 
αρµόδια αρχή ( ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και αναφέρονται 
στην έγκρισή του και τα οποία θα δηλώνονται  µε  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  στην οποία 
θα αναφέρεται  και το εργοστάσιο/α  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατικού).  

 
II. Σκεύασµα 
Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού  να αναφέρονται οπωσδήποτε τα 
ακόλουθα: 

• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 40,00% (β/ο) ή µεγαλύτερη. 
• Μορφή:  γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (ΕC) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 



Σελίδα 20 από 29  

• Το σκεύασµα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής και όχι µεγαλύτερης των 
δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, τον 
αριθµό και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο 
οποίο εκδόθηκε αυτή. Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία στην χώρα µας  (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της έγκρι-
σης. 
 
2. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ALPHA-CYPERMETHRIN 
 
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα  σκευάσµατα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) του εντοµοκτόνου alpha-
cypermethrin µορφής πυκνού εναιώρηµατος (SC)- CPV 24452000-7 (εντοµοκτόνα) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  992 λίτρα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο alpha-cypermethrin (SC)  
Η ποσότητα που θα παραληφθεί τελικά θα εξαρτηθεί από την έκταση εφαρµογής του προ-
γράµµατος και τον αριθµό των ψεκασµών που θα κριθούν απαραίτητοι από τη ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανά-
µειξη µε ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκα-
σµούς  από εδάφους. 

 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ I∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

I .∆ρών συστατικό 

α. Φυσική κατάσταση:  Κρυσταλλικό  στερεό, λευκό έως υπόλευκο, χωρίς ξένες   
    ύλες ή πρόσθετους τροποποιητικούς παράγοντες, µε  χαρακτηριστική οσµή. 

β. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC)::ρακεµικό µίγµα 
(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropane-
carboxylate  και   
(R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-
carboxylate. 

γ. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος   
    συστατικού σε χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει   
    να είναι 93% (β/β). 

δ. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατι-
κού θα πρέπει να είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδη-
γία καταχώρησης της δραστικής  (ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατα-
τεθεί στην αρµόδια αρχή ( ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και ανα-
φέρονται στην έγκρισή του  και τα οποία θα δηλώνονται  µε  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
στην οποία θα αναφέρεται και το εργοστάσιο  παρασκευής αυτού (δρώντος συστατι-
κού).  

II.  Σκεύασµα 

Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού alpha-cypermethrin  θα πρέπει να  
αναφέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10,00% β/ο ή µεγαλύτερη 
• Μορφή: Συµπυκνωµένο εναιώρηµα  (SC) 



Σελίδα 21 από 29  

• Ηµεροµηνία παρασκευής: Το σκεύασµα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής 
και όχι µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβα-
σης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον 
αριθµό και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο 
οποίο εκδόθηκε αυτή. 
Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία στην χώρα µας  (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύουσας έγκρισης τους 
 

3. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ L-CYHALOTHRIN 
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα  σκευάσµατα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) του εντοµοκτόνου  
Lamda-cyhalothrin µορφής  εναιωρήµατος µικροκαψυλίων  (CS)-CPV 24452000-7 (εντοµο-
κτόνα) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 413 λίτρα  σκευάσµατος εντοµοκτόνου  µε δ.ο.  l-cyhalothrin (CS) 
Η ποσότητα που θα παραληφθεί τελικά θα εξαρτηθεί από την έκταση εφαρµογής του προ-
γράµµατος και τον αριθµό των ψεκασµών που θα κριθούν απαραίτητοι από τη ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανά-
µειξη µε ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκα-
σµούς  από εδάφους. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ I∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

I .∆ρών συστατικό 

α. Φυσική κατάσταση: Στερεό, υπόλευκο (beige), χωρίς χαρακτηριστική οσµή. 

β. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC): 1:1 µίγµα 

S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl(Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate, και (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1S,3S)-3-(2-
chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. 

γ. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού 
σε χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  81% (β/β).  

δ. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατι-
κού θα πρέπει να είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδη-
γία καταχώρησης της δραστικής  (ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατα-
τεθεί στην αρµόδια αρχή (∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και ανα-
φέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυ-
τού (δρώντος συστατικού). 

II.  Σκεύασµα 

Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού l-cyhalothrin θα πρέπει αναφέρο-
νται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία : 10,05% β/ο ή µεγαλύτερη 
• Μορφή: Eναιώρηµα  µικροκαψυλίων   (CS) 
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• Ηµεροµηνία παρασκευής: Το σκεύασµα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής 
και όχι µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβα-
σης  

Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον 
αριθµό και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο 
οποίο εκδόθηκε αυτή. Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία στην χώρα µας  (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύ-
ουσας έγκρισης τους 
 

4. ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ BETA-CYFLUTHRIN 
ΕΙ∆ΟΣ: Εγκεκριµένα  σκευάσµατα (σύµφωνα µε το (Π.∆ 115/97) του εντοµοκτόνου Βeta-
cyfluthrin  µορφής  συµπυκνωµένου εναιωρήµατος (SC)-CPV 24452000-7 (εντοµοκτόνα) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1158 λίτρα σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δ.ο. Βeta-cyfluthrin  (SC)  
Η ποσότητα που θα παραληφθεί τελικά θα εξαρτηθεί από την έκταση εφαρµογής του προ-
γράµµατος και τον αριθµό των ψεκασµών που θα κριθούν απαραίτητοι από τη ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

ΣΚΟΠΟΣ: Το είδος προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη δακική περίοδο 2013 σε ανά-
µειξη µε ελκυστικές ουσίες, για τη δολωµατική καταπολέµηση του δάκου της ελιάς µε ψεκα-
σµούς  από εδάφους. 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ &  ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ I∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

I .∆ρών συστατικό 

α. Φυσική κατάσταση: Στερεό, λευκό (beige), µε ελαφρώς χαρακτηριστική οσµή. 

β. Χηµική ονοµασία (κατά ΙUPAC): (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylic acid (SR) –a-cyano- (4-fluoro-3-phenoxy-
phenyl)methyl ester 

γ. Καθαρότητα: Η περιεκτικότητα του τεχνικώς καθαρού (technical) δρώντος συστατικού 
σε χηµικώς καθαρό (pure) δρών συστατικό κατ’ ελάχιστο  πρέπει να είναι  97,5% (β/β)  

δ. Ως προς τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  του τεχνικώς καθαρού  δρώντος συστατι-
κού θα πρέπει να είναι  όπως προσδιορίζονται στα στοιχεία συµµόρφωσης µε την Οδη-
γία καταχώρησης της δραστικής  (ΠΑΡ Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ)  και έχουν κατα-
τεθεί στην αρµόδια αρχή (∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ) και ανα-
φέρονται στην έγκριση του και τα οποία θα δηλώνονται  µε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  στην οποία θα αναφέρεται και εργοστάσιο  παρασκευής αυ-
τού (δρώντος συστατικού). 

II.  Σκεύασµα 

Για κάθε προσφερόµενο σκεύασµα του δρώντος συστατικού Beta-cyfluthrin  θα πρέπει να ανα-
φέρονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 

• Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία :2,5% β/ο ή µεγαλύτερη 
• Μορφή: Συµπυκνωµένο εναιώρηµα  (SC) 
• Ηµεροµηνία παρασκευής: Το σκεύασµα θα πρέπει να είναι  πρόσφατης παρασκευής 

και όχι µεγαλύτερης των δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβα-
σης  
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Θα πρέπει να  κατατεθεί αντίγραφο της ισχύουσας έγκρισης κυκλοφορίας στη xώρα µας, µε τον 
αριθµό και την ηµεροµηνία της εν λόγω έγκρισης και το εµπορικό όνοµα του σκευάσµατος στο 
οποίο εκδόθηκε αυτή. Τα υπό προµήθεια σκευάσµατα πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία στην χώρα µας (Π∆ 115/97) και να πληρούν τους όρους της ισχύ-
ουσας έγκρισης τους. 
 

Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
1. Το προσφερόµενα σκευάσµατα θα είναι συσκευασµένα σε κατάλληλες, καινούργιες, απόλυ-
τα ασφαλείς φιάλες  χωρητικότητας του ενός (1) λίτρου (1000 κ.έκ.) σύµφωνα µε την έγκρισή 
τους. Οι φιάλες θα φέρουν ευανάγνωστη και  ανεξίτηλη σήµανση µε την ακόλουθη φράση: 
«ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α-
ΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 
 Οι φιάλες θα συσκευάζονται έως και ανά 20 σε ανθεκτικά χαρτοκιβώτια κατάλληλα για 
χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα είναι τυπωµένο το εµπορικό όνο-
µα του σκευάσµατος και µε µαύρο µελάνι σε πορτοκαλί φόντο τα σύµβολο τοξικότητας του 
σκευάσµατος και ο χαρακτηρισµός τους.  
 Τα χαρτοκιβώτια θα είναι τοποθετηµένα σε ξύλινες παλέτες οι οποίες θα εξασφαλίζουν 
την ασφαλή στοιβασία στις αποθήκες χωρίς απώλεια χώρου περιτυλιγµένα µε ειδική ανθεκτική 
(όχι αυτοκόλλητη) ταινία συγκράτησης. 

Κατά την παραλαβή του είδους δεν γίνονται δεκτές ποσότητες που τα µέσα συσκευασίας 
τους παρουσιάζουν διαρροή ή έχουν διαβραχεί από διαρροή του σκευάσµατος ή έχουν παρα-
µορφωθεί λόγω κακής ποιότητας των υλικών συσκευασίας ή κατά την µεταφορά. 
2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥ-
ΑΣΙΑΣ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥΣ, ΜΕ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ 
3. O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ), ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ-
∆ΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ Α-
ΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Γ.    ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του είδους η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία και εκ-
προσώπου του προµηθευτή αν το κρίνει αναγκαίο, µπορεί να πάρει σύµφωνα µε τη µε αριθ. 
155501/7-6-83 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δείγµα και α-
ντιδείγµα του σκευάσµατος  για κάθε παρτίδα , τα οποία θα στείλει σε επίσηµο Κρατικό Εργα-
στήριο για έλεγχο. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη χηµική σύνθεση όσο και τις χηµικές και φυ-
σικές ιδιότητες του είδους που καθορίζονται από τις προδιαγραφές και την έγκρισή του  βάση 
του Π∆ 115/97,  για το σκεύασµα. 
Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση  να καταθέσει  στην Επιτροπή Παραλαβής και  αντίγραφο της 
ανάλυσης του δρώντος συστατικού (technical) για κάθε παρτίδα σκευάσµατος που θα παρα-
δώσει. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
(ανήκει στην αρ.  7 / 2013  διακήρυξη) 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ι.  ΑΠΟ  ΤΡΑΠΕΖΑ 

  
Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..  Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………….. 
Κατάστηµα               : ………………………….. 
Ταχ/κή ∆/νση           : ……………..……….……                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: ……………....... 
                                               
ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ……………….. 
 
• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επι-

στολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.……….………..... 
(αριθµητικά και ολογράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ 
της εταιρίας : ………………… ………………………………….… (επωνυµία και ταχ. δ/νση), 
για τη συµµετοχή  της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. 
Πρέβεζας : …………………………………………….…..... (αναφέρεται ο τίτλος, ο αριθµός 
της διακήρυξης, καθώς και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού).  

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή  στον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας και ισχύει µέχρι: ………………….      

• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περί-
πτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο 
ή µέρος του, απροφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγρα-
φης ειδοποίησης, χωρίς να ερευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-
στοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

• Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερ-
βαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για 
την Τράπεζά µας. 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά  ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφο-
ράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
 
 
 

ΙΙ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 
       Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης, να  διατυπώνε-
ται ο όρος : 
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στην διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή 
µη η απαίτησή σας, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας» ή ότι  «Η εγγύηση 
διέπεται από τους  όρους του άρθρου του Π.∆.118/2007».   
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
  
Ονοµασία Τράπεζας: …………………………..  Ηµεροµηνία έκδοσης: ……………….. 
Κατάστηµα                : ………………………….. 
Ταχ/κή ∆/νση            : ……………..……….……                  Αριθ. Πρωτοκόλλου: ……………....... 
                                               
ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Ηπείρου – Π. Ε. Πρέβεζας 
 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΑΡ. ………….….. ΠΟΣΟΥ: ……………….. 
 
 
• Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επι-

στολής, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………….… (αριθµη-
τικά και ολογράφως), στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εται-
ρίας: ……………………………………….……...………(επωνυµία και ταχ. δ/νση), για την 
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας και αφορά 
το έργο: ……………………………………………………… …………………….…….…  (α-
ναφέρεται ο τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης).  

 
• Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και έχουµε την υποχρέωση σε περί-

πτωση µερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης να σας το καταβάλλουµε ολόκληρο 
ή µέρος του, απροφάσιστα και χωρίς καµία αντίρρηση, παραιτούµενοι του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, µέσα σε τρεις ηµέρες από την ηµεροµηνία της έγγραφης 
ειδοποίησης, χωρίς να ερευνήσουµε το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας. 

 
• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-

στοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 
• Η παρούσα εγγύηση αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι:………………. 
 
• Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 

σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 
• Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί 

στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερ-
βαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί  από το Υπουργείο Οικονοµικών για 
την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
(ανήκει στην αρ. 7 / 2013  διακήρυξη) 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..……………………………………………….. 

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

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  …………………………………………………….………………………………….. 

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

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.  :  ……………………………………………….……………………………………….. 

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

 
Η παρούσα προσφορά µας αφορά τον διαγωνισµό της  07 - 06 - 2013, της Περιφέ-

ρειας Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ. διακήρυξης: 47864 / 1797 / 22-5-2013), για την 
υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2013, 
στο Ν. Πρέβεζας». 
 

Περιγραφή Είδους Τιµή ανά λίτρο 
σκευάσµατος 
(µε κρατήσεις, 
χωρίς Φ.Π.Α.) 

Ποσότητα 
Συνολική Τιµή          
(µε κρατήσεις, 
χωρίς Φ.Π.Α.) 

  
 

  

 
Συνολική Τιµή µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ:  ……………………...………………… ……………. 
(ολογράφως) 
 
Φ.Π.Α. που αναλογεί:  ……………………………………………………………………..……………… 
(ποσοστό, ποσό ολογράφως) 
 
Συνολική αξία µε κρατήσεις και ΦΠΑ:  ………………………………………………………………… 
(ολογράφως) 
 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχο-
µαι ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά µου ισχύει για τρεις (3) µήνες. 
 
 
            ……………..………. 2013 
 
           Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
(ανήκει στην αρ.  7 /  2013  διακήρυξη) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                              
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  
ΑΡ. ΠΡΩΤ.  ……………………… 
 

 ΣΥΜΒΑΣΗ   

 
 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους 2013, 

ηµέρα ……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - 

Πρέβεζα) οι κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος 

εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια Ηπείρου, ονοµαζόµενος εφεξής στην 

παρούσα σύµβαση "Φορέας"  και  

2. Ο ……………………..,  ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση " Ανάδοχος" ,   

συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

Την ……………….. σύµφωνα  µε την αριθµ. ……………. διακήρυξη, διενεργήθηκε 
πρόχειρος ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυ-
στικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Ν. Πρέβεζας».  

Το αποτέλεσµα του παραπάνω διαγωνισµού κατακυρώθηκε µε την αριθµ. ……………  

απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, ο πρώτος των συµβαλλοµένων  και αφού έλαβε 

υπόψη και την αρ. ………………..…… απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αναθέτει στο 

δεύτερο και αυτός αναλαµβάνει την εκτέλεση της προµήθειας, σύµφωνα µε τους κατωτέρω 

ειδικούς όρους.                    

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια των κατωτέρω υλικών. 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

  

 
 
 

 

 
 Οι αναφερόµενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και αναγράφονται µόνο για τον υπο-
λογισµό της προσωρινής συµβατικής αµοιβής. Η οριστικοποίησή τους θα γίνει µετά τη σύ-
νταξη σχετικής τεχνικής έκθεσης από την υπηρεσία από την οποία θα προκύπτει το πλή-
θος και η έκταση των ψεκασµών που θα πραγµατοποιηθούν. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Η αµοιβή ορίζεται σε ……………………€ (χωρίς ΦΠΑ), για το σύνολο των ποσοτή-
των που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 

2. Η οριστική συµβατική αµοιβή θα προσδιορισθεί από τις τελικές ποσότητες που θα 
απαιτηθούν και θα παραληφθούν και θα υπολογισθεί σύµφωνα µε το τύπο: 
Συνολική αµοιβή = ………… (παραληφθείσα ποσότητα σκευάσµατος, σε λίτρα)  Χ ……. 
(τιµή προσφοράς ανά λίτρο). 

3. Η παραπάνω τιµή υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και επιβαρύνεται µε 
ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την Υπηρεσία. 

4.  Η τιµή παραµένει σταθερή καθόλο το χρόνο ισχύος της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ  3ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει και παραδώσει εντός είκοσι ηµερών από τη 
σχετική ειδοποίησή του, τις παραγγελθείσες ποσότητες. 
 2. Η παράδοση θα γίνει σε αποθηκευτικό χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσί-
α, οι δε σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ίδιο. 
 3. Μετά το πέρας των ψεκασµών, µε δαπάνες του, οφείλει να παραλάβει τα κενά συ-
σκευασίας των σκευασµάτων. 

4. Γενικότερα ο ανάδοχος θα πρέπει να συµµορφώνεται µε όλους τους όρους της α-
ριθ.  7 / 2013 διακήρυξης.  

                                                                                                                      
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ποσοτήτων, των επί µέρους ειδών,  

κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανά-
γκες και τα βιοκλιµατικά δεδοµένα που θα υφίστανται κατά το διάστηµα εφαρµογής του 
προγράµµατος δακοκτονίας. 

Η ανωτέρω µείωση των προϋπολογισθέντων ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύ-
τερη από  50 %. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της σύµβασης γίνεται από την αρµόδια επι-
τροπή παραλαβής, µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των υλικών που παραδόθηκαν 
και συντάσσεται σχετικό πρακτικό. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία την υπ’ αριθ…………………….  Εγγυη-
τική Επιστολή, ποσού ……….……………€, η διάρκεια ισχύος της οποίας είναι µέχρι 
………………………….. , η οποία θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας 
των εντοµοκτόνων και την παραλαβή των κενών συσκευασίας αυτών.  
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ΑΡΘΡΟ  7ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Για την πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών ο ανάδοχος θα προσκοµί-
σει στην υπηρεσία Τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, καθώς και κάθε άλλο δι-
καιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωµή. 

2. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας στον ανάδοχο θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της 
προµήθειας και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής, όπως προβλέπεται από 
την παρούσα και θα καταβληθεί µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµά του από 
τη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και σε βάρος των σχετικών πιστώ-
σεων του προϋπολογισµού της, µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων και 
λοιπών δικαιολογητικών.  

3. Το συµβατικό ποσό υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες  κρατήσεις, ήτοι: Ποσοστό 
3,172% (ΜΤΠΥ,  χαρτόσηµο ΜΤΠΥ, ΟΓΑ χαρτοσήµου και Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-
χής ∆ηµοσίων Συµβάσεων), καθώς και τον προβλεπόµενο από το άρθρο 24 του Ν. 
2198//94 φόρο εισοδήµατος, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

4. Ο αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την Υπηρεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Η παρούσα  σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
2.  Για κάθε θέµα ερµηνείας των όρων της θα λαµβάνονται υπόψη:  

α) οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού οι οποίοι αποτελούν συµβατικούς όρους 
ακόµη και αν δεν ορίζονται ρητά στη παρούσα σύµβαση και αποτελούν αναπόσπα-
στο µέρος αυτής. 

β) η προσφορά του αναδόχου και 
γ) οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 

3.  Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της προκήρυξης.  

4.  Σε περίπτωση διαφωνίας η αναθέτουσα αρχή και ο προµηθευτής θα προσπαθήσουν 
κάθε διαφορά να επιλυθεί µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε 
περίπτωση οι διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µε την παρούσα θα λύνονται από 
τα ελληνικά δικαστήρια και ειδικότερα τα δικαστήρια της Πρέβεζας. 
Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την δι-

απίστωσή τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπο-
γράφονται όπως παρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα 
πρωτότυπο και ένα το Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

   
     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ       


