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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:  Αν. Ναστούλη 
Τηλέφωνο     :  26823 60291 
Email             :   a.nastouli@php.gov.gr  

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
Α.∆.Α: 
 
Πρέβεζα,  06 - 05 - 2015 
 
Αρ. Πρωτ. :  49940 / 1311 
 
Αρ. ∆ιακήρυξης:  9 / 2015 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου: 

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Ανοικτό ∆ηµόσιο διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη 

εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογι-

κής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, προϋπολογιζόµε-

νης αξίας 86.154,00 € (χωρίς το ΦΠΑ). Ο ακριβής αριθµός των δολωµατικών ψεκασµών θα εξαρτη-

θεί από επιστηµονικά δεδοµένα που σχετίζονται µε το µέγεθος του δακοπληθυσµού και τις κλιµατο-

λογικές συνθήκες. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει µετά την παρέλευση είκοσι ηµερών (συντετµηµένη προθεσµία λόγω 

του επείγοντος) από την τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό 

Τύπο, κατά τα προβλεπόµενα από το άρθ. 10, παρ. 1 του Π∆ 118/2007, θα διεξαχθεί δε στα γρα-

φεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8, 2ος 

όροφος – Πρέβεζα), στις  28 - 05 - 2015, ηµέρα  Πέµπτη  και ώρα 10:00 π.µ. 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη.  

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει προσφορά για έναν ολόκληρο ή περισσότερους Το-
µείς. Σε καµία περίπτωση δε γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µέρος του Τοµέα. 

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

Η σύγκριση των προσφορών και η κατακύρωση θα γίνει ανά ΤΟΜΕΑ, στον προσφέροντα τη 
χαµηλότερη τιµή (ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό).  

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, την καθοριζόµενη ηµεροµηνία 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 α-

ναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ  1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ηµόσιος ανοικτός µειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφο-
ρές 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ε-
λαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή ανά ψεκαζόµενο ε-
λαιόδεντρο και ψεκασµό. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

86.154,00 €  (χωρίς ΦΠΑ) 
11.200,02 €  (ΦΠΑ 13 %) 
97.354,02 €  (µε ΦΠΑ) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

Κ.Α.Π.  Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                      
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 - 05 - 2015   
ΗΜΕΡΑ            :  Πέµπτη  
ΩΡΑ                 :  10:00 π.µ. 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Γραφεία ∆/νσης  ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  Π. Ε. Πρέβεζας  
(Σπηλιάδου  8, 2ος όροφος - Πρέβεζα) 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Από 15-06-2015 µέχρι 15-11-2015 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Ενενήντα (90) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε ψεκασµού των Το-
µέων, την παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή και 
την προσκόµιση, από τον ανάδοχο, των προβλεποµένων 
δικαιολογητικών 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι προβλεπόµενες από το νόµο κρατήσεις, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198/1994 
Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος 
από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2014 φόρος εισοδήµατος 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

α. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής                    
(Λ. Ειρήνης 65, Πρέβεζα - αρµόδιος: Αλ. Τσαπάρας - 
Τηλέφωνο: 26820 24768) 

β. ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
    (Σπηλιάδου 8, Πρέβεζα – αρµόδια: Αν. Ναστούλη -                      

Τηλέφωνο : 26823 60291) 
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ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΤΟΜΕΙΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕ-
ΝΟ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΟ 

 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
 ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΚΟΣΤΟΣ  
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

 ΜΕ ΦΠΑ 

  A΄  ΤΟΜΕΑΣ             
1 Ν. Σαµψούντας 4.500 9.000 0,070 3 945,00 1.067,85 

2 
Ν. Σινώπης & 
Αρχαγγέλου 9.000 18.000 0,070 3 1.890,00 2.135,70 

3 Μύτικας 4.500 9.000 0,070 3 945,00 1.067,85 
4 Μιχαλιτσίου 12.000 24.000 0,070 3 2.520,00 2.847,60 
5 Φλαµπούρων 6.000 12.000 0,070 3 1.260,00 1.423,80 
6 Νικόπολης 6.000 12.000 0,070 3 1.260,00 1.423,80 

7 
Καναλίου & 
 Καστροσυκιάς 33.000 66.000 0,070 3 6.930,00 7.830,90 

  ΣΥΝΟΛΟ 75.000 150.000     15.750,00 17.797,50 

  Β΄  ΤΟΜΕΑΣ              

1 
Μυρσίνης &  
Μεγαδένδρου 30.000 60.000 0,080 3 7.200,00 8.136,00 

2 Καµαρίνας 18.000 36.000 0,080 3 4.320,00 4.881,60 
3 Εκκλησιών 4.000 8.000 0,080 3 960,00 1.084,80 
4 ∆εσποτικών 6.500 13.000 0,080 3 1.560,00 1.762,80 
5 Άνω Ράχης 4.000 8.000 0,080 3 960,00 1.084,80 
6 Ριζών 9.000 18.000 0,080 3 2.160,00 2.440,80 
7 Χειµαδιού 15.000 30.000 0,080 3 3.600,00 4.068,00 
  ΣΥΝΟΛΟ 86.500 173.000     20.760,00 23.458,80 

  Γ΄  ΤΟΜΕΑΣ              
1 Λούρος 24.000 48.000 0,074 3 5.328,00 6.020,64 
2 Ωρωπός 27.000 54.000 0,074 3 5.994,00 6.773,22 
3 Σφηνωτό 6.000 12.000 0,074 3 1.332,00 1.505,16 

4 
Βρυσούλα-
Τρίκαστρο 11.500 23.000 0,074 3 2.553,00 2.884,89 

5 Κοτσανόπουλο 12.000 24.000 0,074 3 2.664,00 3.010,32 

6 
Άνω & Κάτω 
Ρευµατιά 2.500 5.000 0,074 3 555,00 627,15 

7 Σκιαδάς 1.000 2.000 0,074 3 222,00 250,86 
  ΣΥΝΟΛΟ 84.000 168.000     18.648,00 21.072,24 

  ∆΄  ΤΟΜΕΑΣ             
1 Παπαδάτες 36.000 72.000 0,084 3 9.072,00 10.251,36 
2 Γαλατάς 19.000 38.000 0,084 3 4.788,00 5.410,44 
3 Μελιανά 2.000 4.000 0,084 3 504,00 569,52 
4 Ριζοβούνι 8.500 17.000 0,084 3 2.142,00 2.420,46 
5 Ρωµιά 3.500 7.000 0,084 3 882,00 996,66 
6 Αγ. Γεώργιος 3.000 6.000 0,084 3 756,00 854,28 
7 Νέα Κερασούντα 3.000 6.000 0,084 3 756,00 854,28 
  ΣΥΝΟΛΟ 75.000 150.000     18.900,00 21.357,00 
  Ε΄  ΤΟΜΕΑΣ             
1 Νικολίτσι 23.000 46.000 0,084 3 5.796,00 6.549,48 
2 Θεσπρωτικό 2.000 4.000 0,084 3 504,00 569,52 
3 Άσσος 19.000 38.000 0,084 3 4.788,00 5.410,44 
4 Πολυστάφυλο 1.000 2.000 0,084 3 252,00 284,76 
5 Κρανιά 3.000 6.000 0,084 3 756,00 854,28 
  ΣΥΝΟΛΟ 48.000 96.000     12.096,00 13.668,48 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 368.500 737.000     86.154,00 97.354,02 
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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 καταστρα-
τηγήσεων 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 Αποκε-
ντρωµένης ∆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.∆. 2413/09-05-1953 «Περί καταπολεµήσεως του δάκου της ελιάς», όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα µε το Ν.∆. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄) «τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.∆. 
2413/1953» και το Ν.∆. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄) «τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.∆. 
2413/1953». 

8. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΦΕΚ 
204/Α/1974). 

9. Το Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 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 Συµ-
βουλίου 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 Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α/2010). 

12. Το Π.∆. 113/2010 (Φ.Ε.Κ.194 Α/22-11-2010) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατά-
κτες».  

13. Το Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας αρχής δηµοσίων συµβάσεων και 
κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 238 
του  Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α΄/2012).  

14. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2012), την Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β΄/2012), κα-
θώς και την εγκύκλιο 1 (Αρ. πρωτ. Π1/678/26-3-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, περί λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

15. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του Ν. 
4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α΄/2015) και την µε αριθµ. 40563 ΚΥΑ (ΦΕΚ 590/Β΄/2015), περί µετάθεσης της 
ηµεροµηνίας έναρξης της υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗ∆ΗΣ όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις 
παροχής υπηρεσιών δακοκτονίας. 

16. Τον Κανονισµό 1564/07-09-2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 257/01-10-2005). 

17. Το αρ. πρωτ. 2148/25984/05-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2015-Προϋποθέσεις εφαρµο-
γής». 

18. Την µε αρ. 6414/25-02-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Περιφερειών 
της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2015 µε ποσό 18.363.755,70 €, προς κάλυψη δαπανών δακοκτο-
νίας». 

19. Την αριθµ.12/58/13-11-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου «Έγκριση 
προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου, οικονοµικού έτους 2015». 
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20. Τη µε αρ. οικ. 117550/10045/15-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση 
επιπλέον αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» 
(ΦΕΚ 3090/Β/17-11-2014). 

21. Την αρ.πρωτ. 1222/13-02-2015 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου «Έγκριση εφαρµογής προ-
γράµµατος ∆ακοκτονίας κατά το έτος 2015».  

22. Το µε αρ. πρωτ. 307218/3378/12-5-1976 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. 

23. Το µε αρ. πρωτ. 2931/07-04-2015 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π. Ε. Πρέβεζας. 

24. Την αριθµ. 10/510/23-04-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της αντίστοιχης πίστωσης, συνολικού ποσού  97.354,02 
ευρώ µε ΦΠΑ, καθώς και έγκρισης διενέργειας δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου: «ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων 
στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 
25. Την αριθµ. 46653/1218/28-04-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 97.354,02 €, µε 

αύξοντα αριθµό καταχώρησης 286/29-04-2015 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών της Υ∆Ε  Ν. Πρέβε-
ζας. 

26. Την αριθµ. 11/579/06-05-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
περί έγκρισης των όρων της σχετικής διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάδειξη εργολά-
βων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής κα-
ταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

 
ΑΡΘΡΟ 3. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 

1. Η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ορίζεται σε 86.154,00 
ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ). 

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) 

28-05-2015 Πέµπτη 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 αντικεί-

µενο του έργου, που θα αποδεικνύεται από τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς. 

ΑΔΑ: 73Ξ97Λ9-Π20



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 9/2015 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          

 Σελίδα 6 από 34  

 

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 συµµετοχή 

τους σε διαγωνισµούς, στοιχεία. 

• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε ο-

ποιοδήποτε τρόπο. 

• Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωµών µε δικαστική απόφαση 

και υφίσταται εκκρεµής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή µερική απώλεια του δικαιώµα-

τος 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 υπηρεσίες.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά 

τους, τα εξής : 

α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 16 της παρούσας. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), όπως εκάστοτε ισχύ-

ει, µε θεώρηση του γνησίου   της υπογραφής, στην οποία θα πρέπει:                                                                                       

β.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµε-

τέχουν. 

β.2. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 

στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις. 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτω-

σης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (θα αναγράφεται η έδρα του επιµελητηρίου, 

καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους) ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 

περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) 

του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 

6 του Π∆ 118/2007 κατάσταση. 

β.3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιο-

λογητικών της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προ-

ϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆  118/2007. 

γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 

µε την προσφορά  και παραστατικό εκπροσώπησης. 
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2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατα-

κύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδο-

ποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το άρθ. 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290 

Α), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία α-

ποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 

118/2007. 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες 

 1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετά-

κλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 

60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγ-

γελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµα-

τα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκί-

ας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώ-

σεις, καθώς και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για το απα-

σχολούµενο προσωπικό, όπως  και των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης 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. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίη-

σης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του δηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

β. Οι αλλοδαποί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης 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 άρ-

θρου 6 του Π∆ 118/2007. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατά-

στασής 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. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργα-

νώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµ-

µένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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γ.  Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π∆ 118/2007 αντίστοιχα. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 

118/2007, 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 (101 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδι-

κασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 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.), από-

σπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικα-

στεί 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 

4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της πε-

ρίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην 

κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, 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 ανω-

νύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

5.  Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 

συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ. Οι Συνεταιρισµοί 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρ-

χής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµ-

βουλίου δεν έχει 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. 

2.  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 περίπτωσης (2) του εδ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντί-

στοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου 6 του Π∆ 118/2007. 

3.  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. 

 

3. 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 παρό-

ντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:  
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Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων 

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 αντικατασταθεί µε 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώ-

ρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων 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 συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα 

δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι α-

νωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλει-

σµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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, µέλος της έ-

νωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 

µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέ-

λη 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 αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοί-

κηση 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 που ορίζεται στη παρούσα, στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της  Πε-

ριφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

2.  Στον 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. 
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3.  Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους:  

α. Καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό 

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, µε οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδροµικά, Courier κ.λ.π.), 

στην ως άνω διεύθυνση και θα παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, 

σ’ αυτή την περίπτωση, ότι ο φάκελος της προσφοράς θα περιέρχεται στην υπηρεσία µέχρι την προ-

ηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, η Π. Ε. Πρέβεζας ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο 

και το περιεχόµενο των φακέλων που θα αποσταλούν. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τη-

ρούν τα παραπάνω προβλεπόµενα, δεν λαµβάνονται υπόψη.  

4. Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή σχετικά έγγραφα 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 οποιουδήποτε 

ποσού. Σε κάθε περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφο-

ρίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές δίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 10 του Π.∆. 118/2007. 

 
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 ειδικό-

τερα ως εξής: 

α.  Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιο-

λογητικά και στοιχεία (εγγύηση συµµετοχής, υπεύθυνη δήλωση, όπως περιγράφεται  στα 

κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης, του άρ-

θρου 6 της παρούσας διακήρυξης). 

β. Τα τεχνικά στοιχεία - τεχνικές προσφορές  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,  

µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

γ.  Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο 

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 ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ-

πάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµέ-

νη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

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 απορριφθεί η ανωτέρω έν-

σταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
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δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει όρους της πα-

ρούσας διακήρυξης.  

5.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαρά-

δεκτη, κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινή-

σεις  µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κα-

τόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από 

τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 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) ηµέρες, προ-

σµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτε-

ται 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 διαγωνιζόµενο, κατά 

ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Στη περίπτωση αυτή οι προσφορές δε-

σµεύουν τους διαγωνιζόµενους για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

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

πτονται 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. Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά έναν ολόκληρο ή περισσότερους ΤΟΜΕΙΣ. Σε καµιά πε-
ρίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν µέρος του Τοµέα. 

2. Η τιµή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο. Οι αριθµοί 
θα γράφονται ολογράφως και αριθµητικώς µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 

3. Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αµοιβής του αναλαµβανόµενου έργου απορ-
ρίπτονται. 

1. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός του ΦΠΑ. 

2. Η συµβατική αξία του ψεκασµού υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, οι 
οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. 

6.  Επί του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α., θα γίνει παρακρά-
τηση φόρου εισοδήµατος 8%  (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167/Α/2013). 
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7. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. (13%) θα βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και δεν θα 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή προσφοράς. 

8. Η ανώτερη προσφερόµενη τιµή, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ανά ψεκασµό, δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει την τιµή που αναγράφεται στον  πίνακα του άρθρου 1, παρ. ΙΙ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΚΟΣΤΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ». 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1. Το αρµόδιο όργανο αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έ-

ναρξη 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 υπηρεσιών, 

αξιολόγησης 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 διαδικασίας απο-

σφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για την επιστροφή τους, ως 

εκπρόθεσµες.  

2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των διαγωνιζοµένων ή νοµί-

µων 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 µονογράφονται 

και σφραγίζονται,  προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία που θα ορισθεί 

και κοινοποιηθεί µε  σχετική πρόσκληση. 

β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην εξέτα-

ση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, καθώς και στην αξιολόγη-

ση των τεχνικών προσφορών. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα 

της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καταχωρούνται  σε πρακτικό το οποίο υ-

πογράφει και σφραγίζει. 

γ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 

θα ορίζεται µε σχετική πρόσκληση.  

3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κα-

τά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν απο-

σφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

 4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία απο-

σφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επί-

σης και των τιµών που προσφέρθηκαν, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήµατος. 

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να κατακυ-

ρωθεί η προµήθεια ή υπηρεσία, υποχρεούται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινο-

ποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 

2 της παρούσας, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 
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 Όταν ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί η προµήθεια ή υπηρεσία δεν 

προσκοµίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 της παρούσας, η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προ-

σκοµίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον αµέσως επόµενο και ούτω 

καθεξής. 

Εφόσον κανείς από τους παραπάνω δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγραφα και δικαιο-

λογητικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας ή ο υπόχρεος προσφέρων δεν προσκοµίσει  εγκαίρως ένα 

ή περισσότερα από τα έγγραφα η δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, η εγγύη-

ση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

6. Η Επιτροπή αξιολόγησης, µετά την προσκόµιση των εγγράφων και δικαιολογητικών,  προ-

βαίνει στην εξέτασή τους και  στην τελική εισήγηση κατακύρωσης, µε την σύνταξη σχετικού πρακτι-

κού.   

 
ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Στον ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση 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 κατακυρώθηκε η προµή-

θεια ή υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινοποίη-

σης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλε-

πόµενη 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 γνωµοδότηση της επιτρο-

πής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/200.   
 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τους αυτό το 

δικαίωµα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συ-

νοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα ανα-

λαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου 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 Ενότητα Πρέβε-

ζας). 

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. 
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ζ. Τους όρους ότι: 

ζ.1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 

ζ.2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό 
και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδο-
ποίηση. 

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 ηµεροµη-
νία λήξης της. 

4.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί του προϋπολογισµού δύο (2) γενικών ψεκασµών, ανά Τοµέα, µη συµπεριλαµβανοµένου 

του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι: 

 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΜΕΑΣ Α’  210,00 € 

ΤΟΜΕΑΣ Β’ 276,80 € 

ΤΟΜΕΑΣ Γ’ 248,64 € 

ΤΟΜΕΑΣ ∆’ 252,00 € 

ΤΟΜΕΑΣ Ε’ 161,28 € 

 

β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακό-

λουθα:  

β.1. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και τον τίτλο του έργου. 

β.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλά-

χιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, 

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 µπορούν να κα-

λύπτονται εκ των υστέρων, εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του δια-

γωνιζόµενου, 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 
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έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοί-

νωσης 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 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας δύο (2) γενικών ψεκασµών, 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 α-

κόλουθα: 

     γ.1. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και το προς εκτέλεση έργο. 

     γ.2. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα από τη λήξη 

των εργασιών της δακοκτονίας (15 Νοεµβρίου 2015), δηλαδή 15-12-2015. 

7. Εγγύηση προκαταβολής δεν θα δοθεί. 

8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται ένα (1) µήνα µετά τη λήξη των ερ-

γασιών της δακοκτονίας.  

9. Αν η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης εξαντληθεί ή µειωθεί λόγω των κυρώσεων, 

τότε προ της έναρξης κάθε ψεκασµού θα πρέπει να ανατιµάται στην αρχική της τιµή. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα αύξησης του αριθµού των ψεκασµών στην περίπτωση που 

τα βιοκλιµατικά δεδοµένα  το απαιτούν. 

Η υπηρεσία διατηρεί επίσης το δικαίωµα εξαίρεσης περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν 

υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος (δακοκτονία εφαρµόζεται 

όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες και 20% για τις 

βρώσιµες και εξασφαλίζεται η συνεργασία µε τις τοπικές αρχές), καθώς και διενέργειας λιγότερων 

ψεκασµών από αυτών που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, αν από τα βιοκλιµατικά δεδοµέ-

να δεν προκύπτει ανάγκη ψεκασµού. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα για  εντολή διενέργειας τοπικών 

ψεκασµών, όπου και όταν χρειάζεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράµµατος ορίζεται σε πέντε (5 ) µήνες, αρχοµένου από 15-06-

2015. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή αδικαιολόγητης περάτωσης σε 

ηµέρα διαφορετική από την οριζόµενη ή αδικαιολόγητης ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου ψεκα-

σµού ή µη καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας), επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για κάθε ηµέ-

ρα. Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση. 
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Αν η καθυστέρηση έναρξης είναι άνω των τριών (3) ηµερών, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτω-

τος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ’ αυτή και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο 

προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου κατά το ποσοστό των µη 

εκτελεσθέντων εργασιών και ο εργολάβος αποκλείεται προσωρινά ή µόνιµα του διαγωνισµού της 

δακοκτονίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του η ζηµία που άµεσα ή έµµεσα έχει προκύψει από τη 

µη εκτέλεση της σύµβασης. 

Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λό-

γους ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανωτέρας βίας γίνεται αυθηµερόν (24 ώρες) και εντός τριών 

(3) ηµερών η προσκόµιση των αποδεικτικών στοιχείων. ∆ιαφορετικά χάνει το δικαίωµα να επικαλε-

σθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο εργολάβος 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 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 

1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται 

και υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και θεωρεί-

ται από τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας. 

2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας, τα οποία θα συ-

ντάσσονται και θα υπογράφονται από τον εργολάβο και τον Τοµεάρχη. 

3. Τα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των υφισταµένων στην υπηρεσία στοιχείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 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 πρά-

ξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Υποχρεώσεις 

Ο µειοδότης στο όνοµα του οποίου θα γίνει κατακύρωση του έργου υποχρεούται να προσκο-

µίσει για την υπογραφή της σύµβασης τα εξής: 

α.  Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

προηγουµένως αναφερθέντα (άρθρο 16 της παρούσας).  

β.  Αριθµό τηλεφώνου και φαξ µε το οποίο θα επικοινωνεί η Υπηρεσία µαζί του. 

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 γνωµοδοτεί, αφού έχει 
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καλέσει τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µε σχετική απόφαση επιβάλλονται αθροιστι-

κά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του εργολάβου από την στο όνοµά του κατακύρωση και από κάθε δικαίωµά του 

απ΄ αυτής. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

γ. την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του ή την ανάθεση της εργασίας σε βάρος του 

επίσης, στους αµέσως από αυτόν µειοδότες που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ή σε άλλο εργολάβο 

που θα αναδειχθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. 

δ. Τον καταλογισµό σε βάρος του της τυχόν επί πλέον διαφοράς µεταξύ της τιµής κατακύρω-

σης και της τιµής στην οποία το δηµόσιο θα αναθέσει ή θα ήταν δυνατό να αναθέσει την κατακυρω-

θείσα εργασία, καθώς και κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που θα προκύψει λόγω µη υπογραφής της 

σύµβασης. 

ε. Πρόσκαιρο ή διαρκή αποκλεισµό του µειοδότη από τους διαγωνισµούς δακοκτονίας. 

3. Προσδιορισµός ζηµίας 

Σε όσες περιπτώσεις η ζηµία του δηµοσίου δεν δύναται να προσδιορισθεί βάσει των αποτελε-

σµάτων διαγωνισµού, ο προσδιορισµός αυτής ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου κατά νόµο ορ-

γάνου, µε βάση τις αρχές της καλής πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, υπογράφεται 

σύµβαση από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 

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 στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή πα-

ραδροµών. 

4. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνή-

σουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργά-

νου. 

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

α.  Όλοι οι ψεκασµοί στο τέλος της περιόδου ψεκασµών (15-11-2015) έχουν γίνει σύµφωνα µε ό-

λους τους όρους της προκήρυξης. 

β.   Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, το προς εκτέλεση έργο. 

γ.  Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυ-

ρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ.  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέ-

ρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
  

ΑΡΘΡΟ 25. 

ΠΛΗΡΩΜΗ  -  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Για την πληρωµή της αξίας του ψεκασµού θα προσκοµίζεται στην υπηρεσία Τιµολόγιο ή ∆ελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ, 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 γίνεται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση κάθε ψε-

κασµού των Τοµέων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού καλής εκτέλεσης του έργου, όπως προ-
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βλέπεται 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 πιστώ-

σεων δακοκτονίας µετά την προσκόµιση των προβλεπόµενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητι-

κών.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Οι πιστώσεις µεταφέρονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και προέρχονται από τους Κεντρι-

κούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η αµοιβή των εργατών γίνεται από τον εργολάβο και εξαρτάται από τη συµφωνία µεταξύ τους. 

Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του προς εκτέλεση έργου αναλύονται στο σχετικό παράρτηµα, 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: 

α.  Στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ∆.∆.Σ.). 

β. Στις οικονοµικές εφηµερίδες: «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ-

ΩΝ». 

γ. Στις τοπικές εφηµερίδες: «ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ», «ΠΡΕΒΕΖΑ» και «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ». 

2. Θα κοινοποιηθεί στο Επιµελητήριο Πρέβεζας για ενηµέρωση των µελών του. 

3. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της Π.Ε. Πρέβεζας. 

4. Το πλήρες κείµενο της αρ. 9/2015 διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτής, της θα αναρτη-

θούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε. Πρέβεζας (www.preveza.gr ) και στο πρόγραµµα 

«∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 

Β. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν, αναλογικά, τους αναδόχους. Ο επιµερισµός της δαπάνης 

γίνεται µε βάση το ύψος των επιµέρους συµβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συµβατικής αξίας).  

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α:  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   «ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»        
                                                                     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

 

 

                                                                       ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
(ανήκει στην αρ. 9 / 2015  διακήρυξη) 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Κάθε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό, 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. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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-
2015 έως 15-11-2015. 

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. 

∆εν 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 να τα ελέγξει η υπηρεσία αν δηµιουργηθεί 
πρόβληµα. 

  
 

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
� Οι ψεκασµοί θα γίνουν από 15-6-2015 έως 15-11-2015. Η έκταση και η ηµεροµηνία 

έναρξης του ψεκασµού θα καθορίζεται από τη ∆/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 
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περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών (ισχυροί άνεµοι, βροχή, καύσωνας κλπ.) 
όπου αυτό θα πρέπει να γίνει µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία και χορήγηση 
έγκρισης. 

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

� Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος πέραν των 
κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε 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 ∆/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 ∆/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 ∆/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.  

� 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 να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες 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 
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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 - ∆οσολογίες 
Τα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν στους ψεκασµούς, όπως και οι δοσολογίες 

και ο χρόνος εφαρµογής θα υποδειχθούν από τη ∆/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. 

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο 
του κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου. 

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 ∆/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 
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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. 

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 δύσκολές περιοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.500 δέντρων). Αυτό θα 
προκύψει από τη συνεργασία του εργολάβου και της ∆/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) . 
 
 

ΙV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει 
τους 28 οC.  

∆εν 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 ∆/ντής, ο επόπτης και οι 
τοµεάρχες δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 
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V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

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 2013, στην Περιφερειακή               
Ενότητα  Πρέβεζας». 

ΤΟΜΕΙΣ  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ                         
(Οδηγός  -  Ψεκαστής      

- Τρακτέρ µε βυτίο 
≥500 λίτρα) 

 Ψεκαστής µε 
ψεκαστήρα 
πλάτης 

ΤΟΜΕΑΣ  Α'      

Ν. Σαµψούντας, Ν. Σινώπης & Αρχαγγέλου, Μύτικα, 
Μιχαλιτσίου, Φλαµπούρων, Νικόπολης, Καναλίου & 
Καστροσυκιάς τέσσερα (4) Ø 
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 75.000     
ΤΟΜΕΑΣ  Β'      
Μυρσίνης & Μεγαδένδρου, Καµαρίνας, Εκκλησιών, 
∆εσποτικών, Άνω Ράχης, Ριζών, Χειµαδιού τέσσερα (4) δύο (2) 
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 86.500     
ΤΟΜΕΑΣ  Γ'      
Λούρου, Ωρωπού, Κοτσανόπουλου, Σφηνωτού, 
Βρυσούλας& Τρίκαστρου, Άνω & Κάτω  Ρευµατιάς, Σκιαδά τέσσερα (4) δύο (2) 
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 84.000     
ΤΟΜΕΑΣ  ∆'      
Παπαδατών, Γαλατά, Μελιανών, Ριζοβουνίου, Ρωµιάς, Αγ. 
Γεωργίου, Νέας Κερασούντας τρία (3) δύο (2) 
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 75.000     
ΤΟΜΕΑΣ  Ε'      
Νικολιτσίου, Θεσπρωτικού,  Άσσου, Πολυστάφυλου, 
Κρανιάς δύο (2) δύο (2) 
Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 48.000     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ                                                             
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ:   368.500 

δεκαεπτά (17) οκτώ (8) 

 
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 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή: 

1. Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες. 
2. 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. 

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

4. Τα παραπάνω µέσα προµηθεύει ο εργολάβος στο προσωπικό του. 
5. Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχηµα του προσωπικού. 
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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. ∆εν 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 ∆/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

 

 
 

 
 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

(ανήκει στην αρ.  9 / 2015  διακήρυξη) 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

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 2015, στην Περιφερειακή Ε-

νότητα  Πρέβεζας». 
 

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

Κανάλι & Καστροσυκιά. 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων:  75.000 
 

Ι.  Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό 

Τρακτέρ                                              

µε βυτίο ≥500 λίτρα 
Οδηγοί Ψεκαστές 

        Ψεκαστές                                                           

µε ψεκαστήρα πλάτης 

Τέσσερα (4) Τέσσερις (4) Τέσσερις (4) ∆εν απαιτούνται 

 

 

ΙΙ.  Προσφερόµενος Εξοπλισµός 
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ       

µε βυτίο ≥500 λίτρα 

Ονοµατεπώνυµα                

Οδηγών 
Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµα                  

Ψεκαστών 
Υπογραφή 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Σύνολο: 

  

 

Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή): 

………………………………………………………………………………... 
 

 
       ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2015 

              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 2015, στην Περιφερειακή Ε-
νότητα  Πρέβεζας». 
 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄: Μυρσίνη & Μεγαδέντρο, Καµαρίνα,  Εκκλησιές, ∆εσποτικά, Άνω Ράχη, Ριζά,  Χειµαδιό. 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων:  86.500 
 
Ι.  Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό 

Τρακτέρ                                              
µε βυτίο ≥500 λίτρα Οδηγοί Ψεκαστές         Ψεκαστές                                                           

µε ψεκαστήρα πλάτης 

Τέσσερα (4) Τέσσερις (4) Τέσσερις (4) ∆ύο (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,  ………..…………… 2015 
              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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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 2015, στην Περιφερειακή Ε-
νότητα  Πρέβεζας». 
 

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

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων:  84.000 
 
Ι.  Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό 

Τρακτέρ                                              
µε βυτίο ≥500 λίτρα Οδηγοί Ψεκαστές         Ψεκαστές                                                           

µε ψεκαστήρα πλάτης 

Τέσσερα (4) Τέσσερις (4) Τέσσερις (4) ∆ύο (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,  ………..…………… 2015 
              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

ΑΔΑ: 73Ξ97Λ9-Π20



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 9/2015 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          

 Σελίδα 28 από 34  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ  ∆΄ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ε-
νότητα  Πρέβεζας». 
 
ΤΟΜΕΑΣ Β΄:  Παππαδάτες, 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) ∆ύο (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,  ………..…………… 2015 

              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 73Ξ97Λ9-Π20



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. 9/2015 Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          

 Σελίδα 29 από 34  

 
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 2015, στην Περιφερειακή Ε-
νότητα  Πρέβεζας». 
 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄:  Νικολίτσι, Θεσπρωτικό, Άσσος, Πολυστάφυλλο, Κρανιά 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων:  48.000 
 
Ι.  Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό 

Τρακτέρ                                              
µε βυτίο ≥500 λίτρα 

Οδηγοί Ψεκαστές 
        Ψεκαστές                                      
µε ψεκαστήρα πλάτης 

∆ύο (2) ∆ύο (2) ∆ύο (2) ∆ύο (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,  ………..…………… 2015 
              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΙΙ. 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 µου αφορά τον διαγωνισµό της  28ης - 05 - 2015, της Περιφέρειας 

Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. 9 / 2015 διακήρυξης, για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη εργο-

λάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 

καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

ΤΟΜΕΑΣ 
Τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό 

(ολογράφως) 
Τιµή (αριθµητικά) 
3 δεκαδικά ψηφία 

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ 
 
 

 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ 
 
 

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ 
 
 

 

ΤΟΜΕΑΣ ∆΄ 
 
 

 

ΤΟΜΕΑΣ Ε΄ 
 
 

 

 
Οι ανωτέρω τιµές προσφοράς δεν περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 13%. 

∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων της παραπάνω διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

Η προσφορά µου ισχύει για τρεις (3) µήνες. 

 
                        Πρέβεζα, ……………..………. 2015 

                         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

(ανήκει στην αρ.  9 /  2015  ∆ιακήρυξη) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                              

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                                       

∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ   
 

 Στην Πρέβεζα σήµερα, στις ………………… του µηνός ……………. του έτους 2015, ηµέρα 

……………….., στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  (Σπηλιάδου 8 - Πρέβεζα) οι 

κατωτέρω υπογράφοντες: 

1. Ο Στράτος Ιωάννου, κάτοικος Πρέβεζας (Α.∆.Τ: ΑΒ 622720), Αντιπεριφερειάρχης Περι-

φερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ο οποίος εκπροσωπεί µε την ιδιότητα αυτή τη Περιφέρεια 

Ηπείρου, µε ΑΦΜ: 997908822,  ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Φορέ-

ας"   και  

2. Ο/H …………………..,  κάτοικος……………………,(Α.∆.Τ: …………….), ο οποίος εκ-

προσωπεί µε την ιδιότητα του …………………….. την εταιρεία………………………, µε 

ΑΦΜ:…………………., ονοµαζόµενος εφεξής στην παρούσα σύµβαση "Εργολάβος".    

Έχοντας υπόψη: 

α. Την   αρ. 9/2015 διακήρυξη δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Ανάδειξη 

εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 

καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015, στην Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

β. Την αριθµ …………………  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

µε την οποία έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  

γ. Την αρ. πρωτ. … απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την πληρωµή της δαπάνης, ποσού 

……. €, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α…………  στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της Υ∆Ε Ν. Πρέ-

βεζας. 

Συνοµολογούν και αποδέχονται τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

1. Ο «φορέας»  αναθέτει στον «εργολάβο» και αυτός µε την σειρά του αναλαµβάνει την εκτέ-

λεση γενικών και τοπικών δολωµατικών ψεκασµών, ανάλογα µε τις εντολές από τους αρµόδιους 

Επόπτες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στα ελαιόδεντρα του / των ΤΟΜΕΩΝ: 

……………….……………………………  

………………………………………….…………………………………..……………………….. 

2. Η αµοιβή ορίζεται σε ……………………€, ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό και ε-

πιβαρύνεται µε ΦΠΑ 13%. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 

 

 
Πρέβεζα, … - … - 2015 
 
Αρ. Πρωτ.: ……………… 
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3.  Η παραπάνω τιµή υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις. 

4.  Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει τα παραπάνω ελαιόδεντρα µε την ίδια τιµή, όσες 

φορές παραστεί ανάγκη. 

5. Η πληρωµή της συµβατικής αξίας του έργου θα γίνεται τµηµατικά, µετά την ολοκλήρωση 

κάθε σταδίου ψεκασµού.  

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

1. Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση των ψεκασµών, έµπειρο 

και απόλυτα κατάλληλο για παρόµοιες εργασίες προσωπικό, καθώς και µέσα.  

Τα ψεκαστικά µηχανήµατα  που θα χρησιµοποιήσει και οι χειριστές τους, θα είναι αυτά που αναφέ-

ρονται στην τεχνική προσφορά του και µόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας µπορεί να χρησιµο-

ποιήσει  διαφορετικά. 

2. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχηµα που µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο 

Προσωπικό που χρησιµοποιεί στους ψεκασµούς και προς τρίτα πρόσωπα, ζώα, καθώς επίσης στα 

µέσα ψεκασµού  (ψεκαστικά µηχανήµατα, αυτοκίνητα κλπ.). 

3. Ο εργολάβος υποχρεούται να προµηθεύσει στο Προσωπικό µέσα προστασίας (µάσκες γά-

ντια, φόρµες κλπ.) 

4. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίζει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίη-

ση, 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 υπο-

χρεούται 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 χορήγη-

ση έγκρισης.  

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή αδικαιολόγητης περάτωσης σε 

ηµέρα διαφορετική από την οριζόµενη ή αδικαιολόγητης ενδιάµεσης διακοπής συγκεκριµένου ψεκα-

σµού ή  µη καλής εκτέλεσης (σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης κα τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας), επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιµο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για κάθε ηµέ-

ρα. Το ποσό παρακρατείται από την αµοιβή ή την εγγύηση. 

Αν η καθυστέρηση έναρξης είναι άνω των τριών (3) ηµερών, ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτω-

τος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα απ’ αυτή και επιβαρύνεται µε τη διαφορά µεταξύ δύο 

προσφορών για όλους τους υπόλοιπους ψεκασµούς. 

 5.  Ο εργολάβος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της 

δακοκτονίας (Εποπτών – Τοµεαρχών). 

 6.  Σε περίπτωση που ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υποδείξεις της 

∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων 

που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την 

ηµέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προ-

ϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Επί πλέον ο χρόνος που χάθηκε µέχρι την εφαρ-

µογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 

κυρώσεις. 

  7. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-

κής Π.Ε. Πρέβεζας για τους ψεκασµούς, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα τους. 

 8. Τα δακοκτόνα υλικά παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από την 

αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας. Αυτά µεταφέρονται και 
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διανέµονται στα συνεργεία, µε ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη χρησιµοποίηση τους ή την επιστρο-

φή τους στην αποθήκη (σε περίπτωση που περισσεύουν), θα πρέπει να φυλάσσονται µε ευθύνη 

του, επίσης σε κλειστούς και δροσερούς χώρους, καλά ασφαλισµένους.  

9. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και επίσης αποτελούν  αποδει-

κτικό στοιχείο χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα πρέπει να επιστρέφονται χωρίς υπολείµµατα και εντός των 

χαρτοκιβωτίων τους, στην αποθήκη τη ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβε-

ζας, 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 στους υπευθύ-

νους.  

 10. 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 µελισσο-

κόµοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, ανοίγοντας τα περιφραγµένα ελαιοκτήµατα, αλλά και απο-

µακρύνοντας τα ζώα ή τα µελισσοσµήνη. Σε περίπτωση µη ανάρτησης  των ανακοινώσεων, θα επι-

βάλλεται πρόστιµο 100 € ανά ηµέρα και Τοπική Κοινότητα και µπορεί να επαναληφθεί ο ψεκασµός 

µε δαπάνη του εργολάβου. 

 11. Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και ψε-

καστήρων, έχοντας και αρκετά επιπλέον των απαραίτητων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες), ώστε να µην 

παρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών. 

 12. 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). 

 13. Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών προ-

διαγραφών της δακοκτονίας και να τις εφαρµόζουν στην πράξη. 

 14. Ο εργολάβος θα πρέπει να ελέγχει συνεχώς τις άδειες οδήγησης όλων των κινητών µέσων  

(ελκυστήρων, αγροτικών αυτοκινήτων κ.α.). 

 15. Για κάθε ατύχηµα περί των εργασιών ευθύνεται ο εργολάβος. 

 16. Ο έλεγχος των ψεκασµών ενδεχοµένως γίνει µε τη χρήση τεχνολογίας GPS-GIS.    Ο απα-

ραίτητος εξοπλισµός (φορητό GPS) θα δοθεί από την Υπηρεσία ενώ η παροχή ρεύµατος (µπαταρί-

ες ή σύνδεση µε το τρακτέρ) είναι ευθύνη του εργολάβου. Επίσης οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί, 

λόγω κακής χρήσης, βαραίνει τον εργολάβο. 

17. Γενικότερα ο εργολάβος θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους όρους της αριθ. 9/2015 δι-

ακήρυξης µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου εργασιών δακοκτονίας για την  Π.Ε. 

Πρέβεζας για το έτος 2015». 

                                                                                                                      

ΑΡΘΡΟ 3ο 

1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωµα αύξησης ή µείωσης του αριθµού των ψεκασµών 

στην περίπτωση που τα βιοκλιµατικά δεδοµένα το απαιτούν. 

2. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εξαίρεσης περιοχών, στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υ-

φίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρµογής του προγράµµατος (δακοκτονία εφαρµόζεται 

όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι µεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιµες και 20% για τις 

βρώσιµες και εξασφαλίζεται συνεργασία µε τις τοπικές αρχές), καθώς και διενέργειας λιγότερων ψε-

κασµών από αυτών που αναφέρονται στη διακήρυξη, αν από τα βιοκλιµατικά δεδοµένα δεν προκύ-

πτει ανάγκη διενέργειας ψεκασµού. Επίσης διατηρεί το δικαίωµα για  εντολή διενέργειας τοπικών 

ψεκασµών, όπου και όταν χρειάζεται. 
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3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων σε ποσοστό έως 

και 50% σε περιπτώσεις  όπως: 

•  όταν υπάρχουν νέες εκτιµήσεις για µειωµένη καρποφορία ή παρεµπόδιση της διενέρ-

γειας των ψεκασµών από τους κατοίκους. 

• 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

1. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε πρακτικό που συντάσσεται 

και υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και από τον εργολάβο ή εκπρόσωπό του και θεωρεί-

ται από τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας. 

2. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας, τα οποία θα υπο-

γράφονται από τον εργολάβο και θα εγκρίνονται από τον υπεύθυνο  τοµεάρχη, µετά από έλεγχο και 

διασταύρωση των στοιχείων. 

3. Τα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής  Οικονοµίας & Κτη-

νιατρικής,  βάσει των δικών της στοιχείων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

       Ο Εργολάβος έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία την υπ’ αριθ…………………….  Εγγυητική 

Επιστολή, ποσού ……….……………€  διάρκειας µέχρι ………………………….. 

                                                        

ΑΡΘΡΟ  6ο 

Σε περίπτωση που το σύνολο του Τοµέα / Τοµέων του άρθρου 1 της παρούσας, εξαιρεθούν 

από το πρόγραµµα δακοκτονίας λόγω χαµηλής καρποφορίας των ελαιοδέντρων, η παρούσα σύµ-

βαση παύει να ισχύει. 

Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι και για την διαπίστωσή 

τους, συντάσσεται η παρούσα σε  τρία (3) όµοια πρωτότυπα, τα οποία και υπογράφονται όπως πα-

ρακάτω, έλαβε δε ο καθένας από τους συµβαλλόµενους από ένα πρωτότυπο και ένα το Τµήµα 

Προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας. 
 

     ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                               

 
 

             ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                       
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