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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                     Πρέβεζα, 20 Απριλίου 2018 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             Αρ. Πρωτ.: 49216/1866 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψε-

κασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 

ελιάς έτους 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (CPV: 77100000-1). 

 

Προϋπολογισµός: 138.096,32 € (µε Φ.Π.Α.) 

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

στικά βάσει τιµής, ανά οµάδα ειδών) 

Α/Α Συστήµατος: 56061 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Ε̟ωνυµία και Λοι̟ά Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειµένου της σύµβασης είναι η Περιφέρεια Η̟είρου – 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, εφεξής Αρχή. Η Περιφέρεια Η̟είρου ανήκει στην Γενική ∆ιοί-
κηση και συστάθηκε µε τον ν. 3852/2010 (Α 87), ό̟ως ισχύει. Η λειτουργία της διέ̟εται κατά κύ-
ριο λόγο α̟ό τον νόµο αυτό. 

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

τάξεων της διοίκησης, σύµφωνα µε τις αρχές της διαφάνειας, της α̟οτελεσµατικότητας και της 
α̟οδοτικότητας. 

Στοιχεία Ε̟ικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, ̟λήρη, άµεση & δωρεάν ηλε-
κτρονική ̟ρόσβαση µέσω της διαδικτυακής ̟ύλης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr. 

Οι ̟ληροφορίες είναι διαθέσιµες και α̟ό την διεύθυνση της Αρχής στο διαδίκτυο: 
www.preveza.gr. 

Πληροφορίες για τεχνικά θέµατα θα δίδονται στους ενδιαφερόµενους α̟ό τη ∆/νση Αγρο-
τικής Ανά̟τυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, τηλ. 26820 24768 

Ε̟ωνυµία 
Περιφέρεια Η̟είρου – Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας 

Ταχυδροµική διεύθυνση Σ̟ηλιάδου  8 

Πόλη Πρέβεζα 

Ταχυδροµικός Κωδικός 48100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL541 

Τηλέφωνο 26823 60291 

Φαξ 26820 27195 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο a.mavria@php.gov.gr 

Αρµόδιος για ̟ληροφορίες 
Αλεξάνδρα Μαυριά 

Αλ. Τσα̟άρας 

Τηλέφωνα 
2682360291 

26820 24768 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο 
www.preveza.gr 

www.php.gov.gr 

∆ιεύθυνση του ̟ροφίλ αγοραστή    
στο διαδίκτυο 

www.preveza.gr 

www.php.gov.gr 
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β) Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στη διεύθυνση https://ebs.eprocurement.gov.gr/ 

 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Η  ε-
λάχιστη ̟ροθεσµία ̟αραλαβής ̟ροσφορών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ηµέρες α̟ό την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσης της ̟ροκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η σύµβαση χρηµατοδοτείται α̟ό ̟όρους της Αρχής (Κ.Α.Π.)  
Η δα̟άνη για την εν λόγω ̟ροµήθεια βαρύνει τις εγγεγραµµένες ̟ιστώσεις στον ̟ροϋ̟ο-

λογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2018 και ειδικότερα τον Ε. Φ. 295 και τους: ΚΑΕ 0879. 
 

1.3 Συνο̟τική ̟εριγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 
σύµβασης 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση υλο̟οίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολά-

βου/ων για τον α̟ό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής 
κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», µε κωδι-
κό CPV 77100000-1, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 138.096,32 € (µε ΦΠΑ) και µε κριτήριο κατακύ-
ρωσης την ̟λέον συµφέρουσα ̟ροσφορά α̟οκλειστικά βάσει τιµής.    

Ο αριθµός των δολωµατικών ψεκασµών του τµήµατος αναφέρεται στους ̟ίνακες του ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄.  Ο ακριβής αριθµός των ψεκασµών θα εξαρτηθεί α̟ό ε̟ιστηµονικά δεδοµένα 
̟ου σχετίζονται µε το µέγεθος του δακο̟ληθυσµού και τις κλιµατολογικές συνθήκες. 

Ο διαγωνισµός ̟εριλαµβάνει τέσσερα (4) τµήµατα-τοµείς, ό̟ως αυτοί αναφέρονται αναλυ-
τικά στον «ΠΙΝΑΚΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ» του Παραρτήµα-
τος ΙΙ της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. Κάθε διαγωνιζόµενος µ̟ορεί να υ̟οβάλει ̟ροσφορά για έναν 
ολόκληρο ή ̟ερισσότερους Τοµείς. Σε καµία ̟ερί̟τωση δε γίνονται δεκτές ̟ροσφορές ̟ου αφο-
ρούν µέρος του Τµήµατος-Τοµέα. 

Για όσα στοιχεία της ̟ροσφοράς υ̟άρχουν στη ̟αρούσα ̟ροκήρυξη συνηµµένα υ̟οδείγµα-
τα, αυτά θα χρησιµο̟οιηθούν υ̟οχρεωτικά α̟ό τους συµµετέχοντες.  

Η σύγκριση των ̟ροσφορών και η κατακύρωση θα γίνει ανά ΤΟΜΕΑ, στον ̟ροσφέροντα τη 
την ̟λέον συµφέρουσα, α̟ό οικονοµική ά̟οψη, ̟ροσφορά, α̟οκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότε-
ρη τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο και ψεκασµό).  

Η ηλεκτρονική α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα διενεργηθεί, την καθορι-
ζόµενη ηµεροµηνία και ώρα, α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής των διαγωνισµών, αξιολόγη-
σης των ̟ροσφορών και εισήγησης για ανάθεση, ̟ου συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 12/614/29-03-
2018 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Η̟είρου, σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟ό-
µενα α̟ό το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοι̟ά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου α-
ναφέρονται στα κατωτέρω άρθρα, καθώς και τα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα ο̟οία α̟οτε-
λούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας. 

 

Αυξοµείωση φυσικού αντικειµένου. 
Η αρµόδια ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωµα: 

� Μείωσης του αριθµού των ψεκασµών στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι κλιµατολογικές συνθήκες ή το 
ύψος του δακο̟ληθυσµού το α̟αιτούν, ή της αύξησής τους (των ψεκασµών) χωρίς υ̟έρ-
βαση του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού του έργου. 
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� Εξαίρεσης Το̟ικών ή ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ή και ολόκληρου Τοµέα,  στις ο̟οίες δια̟ι-
στώνει ότι δεν υφίστανται οι α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής του ̟ρογράµµατος δο-
λωµατικών ψεκασµών (εφαρµόζεται όταν η καρ̟οφορία των ελαιοδέντρων είναι µεγαλύ-
τερη α̟ό 25% για τις ελαιο̟οιήσιµες ή 20% για τις βρώσιµες) ή η καρ̟οφορία καταστραφεί 
α̟ό κά̟οιο αστάθµητο ̟αράγοντα. 

� ∆ιενέργειας το̟ικών ψεκασµών (ψεκασµού µέρους των ελαιοδέντρων µίας Το̟ικής ή ∆η-
µοτικής Κοινότητας) στις ̟ερι̟τώσεις αυξηµένου δακο̟ληθυσµού στις ̟εριοχές αυτές ή 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρόλο ̟ου η καρ̟οφορία των ελαιοδέντρων είναι άνω του 25% συ-
νολικά, αυτή εντο̟ίζεται σε συγκεκριµένες ̟εριοχές. 

� Περικο̟ής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ως: 

o όταν υ̟άρχουν νέες εκτιµήσεις για µειωµένη καρ̟οφορία ή ̟αρεµ̟όδιση της διενέργει-
ας των ψεκασµών α̟ό τους κατοίκους. 

o στην ̟ερί̟τωση  ̟ου η συνολική χρησιµο̟οιηθείσα ̟οσότητα ψεκαστικού διαλύµατος 
υ̟ολεί̟εται της ̟οσότητας ̟ου θεωρείται αναγκαία για την κανονική ̟ροστασία  του 
συνόλου των ελαιοδέντρων της εργολαβίας και 

o όταν το ̟ροσω̟ικό ̟ου χρησιµο̟οιείται είναι ανε̟αρκές για την κανονική εκτέλεση του 
έργου. Στην ̟ερί̟τωση αυτή οι ηµέρες διάρκειας του ψεκασµού θα µειώνονται ανάλο-
γα.  

 
Η σύµβαση ̟ου θα υ̟ογραφεί  θα έχει  διάρκεια α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της έως 

την 15.11.2018. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διάρκεια του ̟ρογράµµατος τρο̟ο̟οιηθεί µε νεώτερη α̟όφα-
ση του Υ̟ουργείου Αγροτικής Οικονοµίας ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε αυτό χωρίς κα-
µία αξίωση α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή.    

Αναλυτική ̟εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της ̟αρούσας διακήρυξης.  

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη 
̟ροσφοράς, α̟οκλειστικά βάσει τιµής. 

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδι-
κτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υ̟ουργική Α̟όφα-
ση αριθµ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) α̟αι-
τείται να διαθέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή, χορηγούµενη α̟ό ̟ιστο̟οιηµένη αρχή ̟αροχής ψηφια-
κής υ̟ογραφής. O κατάλογος των Αρχών ̟ου ̟αρέχουν ψηφιακή υ̟ογραφή και έχουν την έδρα 
τους στην Ελλάδα, αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλε̟ικοινωνιών και Ταχυδροµείων 
(http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/
SupervisedList.html). Στη συνέχεια εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδι-
κτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
̟αρέχοντας τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες και α̟οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτο̟οιού-
µενοι ως εξής: 

Όσοι α̟ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο-
̟οιούνται µε χρήση των δια̟ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) ̟ου αυτοί κατέ-
χουν α̟ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 
γίνει η ταυτο̟οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το Τµήµα Υ̟οστήριξης Λειτουργίας 
ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆ΗΣ της ∆/νσης Ανά̟τυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της Γενικής 
∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. 
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Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης οι ο̟οίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ̟λη-
ρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτο̟οιούνται µε χρή-
ση των δια̟ιστευτηρίων ̟ου κατέχουν α̟ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο̟οίηση, 
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α̟ό το Τµήµα Υ̟οστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ και 
ΚΗΜ∆HΣ της ∆/νσης Ανά̟τυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της Γενικής ∆/νσης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο̟οι-
ούνται α̟ό τη ΓΓΕ α̟οστέλλοντας: 

- είτε υ̟εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ̟ογεγραµµένη µε ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή ̟ιστο̟οιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε ε̟ίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, και σύµφωνα µε τους ̟ροβλε̟όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικο-
νοµικού φορέα, στα ο̟οία να δηλώνεται / α̟οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε̟αγγελµατικό ή ε-
µ̟ορικό µητρώο, ̟ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ̟η µορφή (̟ρω-
τότυ̟ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ̟ηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υ̟οβάλλεται α̟ό όλους τους υ̟οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος. 

Ο υ̟οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α̟ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ̟ο-
ψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο̟οίησης λογαριασµού ως ̟ιστο̟οιηµένος χρήστης και 

̟ροβαίνει στην ενεργο̟οίηση του λογαριασµού του. 

 

1.4 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό̟ως ισχύει. 

2. Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την το̟ική ανά̟τυξη, την αυτοδιοίκη-

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

3. Οι διατάξεις του Π.∆. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Η̟είρου», 

ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

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

µηθειών και Υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» 

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

και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατά-

ξεις. 

6. Οι διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/Α/05-08-2016) «Περί ανάληψης υ̟οχρεώσεων α̟ό 

τους ∆ιατάκτες». 

7. Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχω-

νεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση διατάξεων 

του Π.∆ 318/1992 και λοι̟ές ρυθµίσεις». 

8. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) ̟ερί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

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

10. Οι ∆ιατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δα̟ανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ό̟ως ισχύει. 
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11. Οι διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύ-

νη».  

12. Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και άλλες ∆ιατάξεις». 

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

σεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης και λοι̟ές διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο-

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

Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθµιση θεµάτων Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης» και 

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

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

14. Ο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική α-

νάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

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

βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (̟τωχευτικός κώδικας) – Προ̟τωχευτική διαδικασία εξυ-

γίανσης και άλλες διατάξεις». 

16. ΟN. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρό-

γραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

17. Η µε αρ. 57654/2017 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης ( ΦΕΚ Β’ 1781/23-

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

νικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Ανά̟τυ-

ξης» 

18. Η µε αρ. 56902/215/2017 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης (ΦΕΚ 

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

µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

19. Η Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β) «Ρυθµίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρό̟ο ηλε-

κτρονικής ε̟ιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήµανσης, β) τις ̟ροδιαγραφές 

και τα ̟ρότυ̟α του συστήµατος νια τη γνωστο̟οίηση εγγράφων σε φυσικά ̟ρόσω̟α ή 

Ν.Π.Ι.,. µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων µεταξύ φορέων του δηµό-

σιου τοµέα και των φυσικών ̟ροσώ̟ων ή ΝΠΙ∆». 

20. Ο εγκεκριµένος ̟ροϋ̟ολογισµός της Περιφέρειας Η̟είρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβε-

ζας, οικονοµικού έτους 2018. 

21. Η α̟όφαση του Υ̟. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε̟ικοινωνιών και Ενηµέρωσης 10/11.10.2017 

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

και το̟ικών εφηµερίδων ̟ου έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων 

του ∆ηµοσίου». 

22. Το Ν.∆. 2413/09-05-1953 «Περί κατα̟ολεµήσεως του δάκου της ελιάς», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 

µεταγενέστερα µε το Ν.∆. 2939/1954 (ΦΕΚ 170/Α΄) «τρο̟ο̟οίηση και συµ̟λήρωση του Ν.∆. 

2413/1953» και το Ν.∆. 3630/1956 (ΦΕΚ 279/Α΄) «τρο̟ο̟οίηση και συµ̟λήρωση του Ν.∆. 

2413/1953». 
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23. Οι διατάξεις του Ν. 4036/2012 «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρή-

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

24. Ο Ν. 4325/2015, άρθρ. 44, ̟ερί ανάθεσης εκτέλεσης υ̟ηρεσιών σε ̟ροσωρινούς µειοδότες. 

25. Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη ̟ου εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

26. Το αρ. Πρωτ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και 

Τροφίµων «Έναρξη ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς για το έ-

τος 2018». 

27. Η µε αρ. 2170/01-2-2018 (Α∆Α: ΩΠΨΖ465ΧΘ7-ΑΤ∆) α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών 

«Κατανοµή ̟οσού ύψους 20.100.000,00 € σε Περιφέρειες της χώρας α̟ό τους Κεντρικούς Αυ-

τοτελείς Πόρους έτους 2018, ̟ρος κάλυψη δα̟ανών δακοκτονίας». 

28. Οι σχετικές εγκύκλιοι (307218/3378/12-05-1976, 66244/5-3-1991, 70619/2-4-1996, 94631/15-4-

2002, 94528/17-3-2011) του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων 

29. Η αριθµ. οικ. 101094/8806/2014 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Η̟είρου «Ορισµός Αρµοδιοτή-

των Αντι̟εριφερειαρχών Περιφέρειας Η̟είρου» (ΦΕΚ 2711/Β/2014). 

30. Η αριθµ. οικ. 117550/10045/2014 α̟όφαση του Περιφερειάρχη Η̟είρου «Μεταβίβαση ε̟ι-

̟λέον αρµοδιοτήτων Αντι̟εριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Η̟είρου» 

(ΦΕΚ 3090/Β/2014). 

31. Η αριθµ.10/52/08-11-2017 α̟όφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Η̟είρου «Ψήφιση Προ-

ϋ̟ολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης οικονοµικού έτους 2018 της Περιφέρειας 

Η̟είρου», ό̟ως ε̟ικυρώθηκε µε την αρ. ̟ρωτ. 201219/19-12-2017 (Α∆Α: 7257ΟΡ1Γ-52Θ) α-

̟όφαση του Γενικού Γραµµατέα Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

32. Η αρ. ̟ρωτ. 4377/424/15-01-2018 (Α∆Α: 61627Λ9-Ψ84)α̟όφαση Περιφερειάρχη Η̟είρου «Α) 

Έγκριση εφαρµογής ̟ρογράµµατος ∆ακοκτονίας κατά το έτος 2018. Β) Ανάθεση καθηκόντων 

̟ροσω̟ικού ∆ακοκτονίας έτους 2018».  

33. Το µε αρ. ̟ρωτ. 307218/3378/12-5-1976 έγγραφο του Υ̟ουργείου Γεωργίας. 

34. Το µε αρ. ̟ρωτ. 30607/2801/14-03-2018 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτη-

νιατρικής της Π. Ε. Πρέβεζας. 

35. Η αριθµ. 12/614/29-03-2018 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Η̟είρου, 

µε την ο̟οία εγκρίνεται η ̟ραγµατο̟οίηση της δα̟άνης, η διάθεση ̟ίστωσης ̟οσού 

138.096,32 ευρώ µε ΦΠΑ καθώς και η διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγω-

νισµού για την ανάδειξη εργολάβου/ων για τον α̟ό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 

̟λαίσια του ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην 

Π. Ε. Πρέβεζας, καταρτίζεται η διακήρυξη, συγκροτείται η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνι-

σµού, αξιολόγησης των ̟ροσφορών και εγκρίνεται η διάθεση ̟ίστωσης για την κάλυψη δα-

̟ανών δηµοσίευσης. 

36. Η αρ. ̟ρωτ. 45659/1758/13-04-2018 (Α∆Α: 7ΣΤΠ7Λ9-ΕΨ3) α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης 

µε α/α καταχώρησης 1197 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Περιφέρειας 

Η̟είρου - Π. Ε. Πρέβεζας. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ηµεροµηνία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών είναι η 14/05/2018, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής 
̟ύλης www.promitheus.gov.gr,  την 18/05/2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ̟.µ..  

1.6 Δημοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό ε̟ί̟εδο  
Η ̟ροκήρυξη και το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρι-

κό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

Το ̟λήρες κείµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή ̟ύ-
λη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, ό̟ου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύ-
ναψης σύµβασης στην ̟λατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 56061. 

Προκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύ̟ο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: Σε δύο ηµερήσιες το̟ικές εφηµερίδες («ΒΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και «ΠΡΕΒΕΖΑ») και σε µία εβδοµαδιαία νοµαρχιακή εφηµερίδα (« ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟ-
ΓΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ»). 

Η ̟ροκήρυξη (̟ερίληψη της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης) ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση 16 
της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότο̟ο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.preveza.gr. 

 
B. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Ενηµερώνονται οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι ότι, σύµφωνα µε την ̟αρ.3 του άρθρου 4 του ν. 
3548/07, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009, οι δα̟άνες δηµοσίευσης της ̟ερίλη-
ψης της διακήρυξης, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε ̟ερί̟τωση, α̟ό τον 
̟ροµηθευτή ̟ου θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, µε την ̟ροσκόµιση των νόµιµων ̟αραστατικών. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ερισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο ε̟ιµερισµός της δα̟άνης γίνεται µε βάση το ύψος 
των ε̟ιµέρους συµβάσεων (̟οσοστό ε̟ί της συνολικής συµβατικής αξίας). 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον ε̟ι-
λεγούν,  τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της ̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοα-
σφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ̟ου έχουν θεσ̟ιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα ̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την 
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, ̟αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδι-
κασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ε̟ιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµ̟ιστευτικότητα των ̟ληρο-
φοριών ̟ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
1. H ̟αρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 

2. το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]  

3. οι συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ̟ου τυχόν ̟αρέχονται στο ̟λαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύµβασης  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι ε̟ικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβα-
σης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές ̟ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υ̟οβολή, εκτελούνται µε τη 
χρήση της ̟λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ-
∆ΗΣ),  η ο̟οία είναι ̟ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα ̟αροχής διευκρινίσεων υ̟οβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 η-
µέρες ̟ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών και α̟αντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τό̟ο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα ̟αροχής συµ̟ληρωµατικών ̟ληροφοριών – διευκρινίσεων  υ̟οβάλλονται 
α̟ό εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή α̟ό εκείνους ̟ου διαθέτουν σχε-
τικά δια̟ιστευτήρια ̟ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ̟ρόσβασης) και α̟α-
ραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο. 
Αιτήµατα ̟αροχής διευκρινήσεων ̟ου υ̟οβάλλονται είτε µε άλλο τρό̟ο είτε το ηλεκτρονικό αρ-
χείο ̟ου τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υ̟ογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟αρατείνει την ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών, ού-
τως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µ̟ορούν να λάβουν γνώση όλων των α-
ναγκαίων ̟ληροφοριών για την κατάρτιση των ̟ροσφορών στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

α) Όταν, για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν α̟ό τον οικο-
νοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν ̟αρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες ̟ριν α̟ό την ̟ροθε-
σµία ̟ου ορίζεται για την ̟αραλαβή των ̟ροσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της ̟αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σ̟ουδαιότητα των ̟ληροφοριών ̟ου ζη-

τήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 

̟ροετοιµασία κατάλληλων ̟ροσφορών, δεν α̟αιτείται ̟αράταση των ̟ροθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή ̟ρο-
δικαστικές ̟ροσφυγές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι ̟ροσφορές και τα ̟εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα α̟οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται α̟ό ε̟ίση-
µη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, 
τα αλλοδα̟ά ιδιωτικά έγγραφα µ̟ορούν να συνοδεύονται α̟ό µετάφρασή τους στην ελληνική 
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γλώσσα ε̟ικυρωµένη είτε α̟ό ̟ρόσω̟ο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε 
α̟ό ̟ρόσω̟ο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην ο̟οία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε µορφής ε̟ικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδό-
χου, θα γίνονται υ̟οχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές των ̟αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα 
̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή 
στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ο-
ρούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο του Τα-
µείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟ο-
σού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές ε̟ιστολές εκδίδονται κατ’ ε̟ιλογή των οικονοµικών φορέων α̟ό έναν ή ̟ε-
ρισσότερους εκδότες της ̟αρα̟άνω ̟αραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση, στ) την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ-
θυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ̟ερί̟τωση ένωσης ανα-
γράφονται όλα τα ̟αρα̟άνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση ̟αρέ-
χεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης ̟αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, και ββ) ότι σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης αυτής, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολικά 
ή µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α-
̟ευθύνεται και ια) στην ̟ερί̟τωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και ̟ροκαταβολής, τον αριθ-
µό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Τα υ̟οδείγµατα εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ου ̟αρατίθενται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της ̟αρούσης αφορούν ιδίως τις εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου εκδίδονται α̟ό 
τρά̟εζες. 

Η αναθέτουσα αρχή ε̟ικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ε̟ιστολών ̟ροκειµένου να 
δια̟ιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
̟ρόσω̟α και, σε ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ̟ου είναι εγκατεστη-
µένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ΄ της ̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν συ-
νάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ̟εριλαµβανοµένων και των ̟ροσωρινών συµ̟ράξεων, δεν 
α̟αιτείται να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υ̟οβολή ̟ροσφοράς. H Α.Α. 
µ̟ορεί να α̟αιτήσει α̟ό τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να ̟εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
3. Στις ̟ερι̟τώσεις υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύ-
νονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (̟ροσφέροντες),  εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, σε 
ευρώ (€) ̟ου ανέρχεται σε ̟οσοστό 2% (µη συµ̟εριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ) της 
οµάδας (ΤΟΜΕΑ) ή των οµάδων (ΤΟΜΕΩΝ)  για την ο̟οία/ες ο ενδιαφερόµενος υ̟οβάλλει ̟ρο-
σφορά, ήτοι: 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΤΟΜΕΑΣ Α’ 420,00 € 

ΤΟΜΕΑΣ Β’ 611,20 € 

ΤΟΜΕΑΣ Γ’ 497,28 € 

ΤΟΜΕΑΣ ∆’ 698,88 € 

 
Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και τον 

όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν 
στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της ̟αρούσας, άλλως η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τε-
ται. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να 
̟αρατείνει, ̟ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
2.2.2.2.Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότε-
ρα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 
έως 2.2.5, δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
̟ροσέλθει εγκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης. 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ̟ρόσω̟ό του (εάν ̟ρόκειται για µεµονω-
µένο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) ή σε ένα α̟ό τα µέλη του (εάν ̟ρόκειται για ένωση οικονοµικών 
φορέων) ένας ή ̟ερισσότεροι α̟ό τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υ̟άρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση για έναν α̟ό τους ακό-
λουθους λόγους:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, ό̟ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την κατα̟ολέµηση του οργανωµέ-
νου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ̟ερί της κατα̟ολέµησης της διαφθοράς 
στην ο̟οία ενέχονται υ̟άλληλοι των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην ̟αράγραφο 1 του άρθρου 2 της α̟όφασης-̟λαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την κατα̟ολέµηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και ό̟ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθε-
σία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) α̟άτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ̟ροστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η ο̟οία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, ό̟ως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα̟ολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή η-
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θική αυτουργία ή συνέργεια ή α̟ό̟ειρα διά̟ραξης εγκλήµατος, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυ-
τής,  
ε) νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
ό̟ως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ̟ρόληψη της χρησιµο̟οίησης του χρη-
µατο̟ιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) ̟αιδική εργασία και άλλες µορφές εµ̟ορίας ανθρώ̟ων, ό̟ως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδη-
γίας 2011/36/ΕΕ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Α̟ριλίου 2011, για 
την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της εµ̟ορίας ανθρώ̟ων και για την ̟ροστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της α̟όφασης-̟λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ 
L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

Ο οικονοµικός φορέας α̟οκλείεται, ε̟ίσης, όταν το ̟ρόσω̟ο εις βάρος του ο̟οίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη αµετάκλητη καταδικαστική α̟όφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο-
̟τικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου  α-
φορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου α-

φορά κατ’ ελάχιστον στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Στις ̟ερι̟τώσεις Συνεταιρισµών, η υ̟οχρέωση του ̟ροηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υ̟όλοι̟ες ̟ερι̟τώσεις νοµικών ̟ροσώ̟ων, η υ̟οχρέωση των ̟ροηγούµενων ε-

δαφίων αφορά στους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους. 

Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, ̟ερίοδος α̟οκλεισµού 

δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε ̟έντε (5) έτη α̟ό την ηµερο-

µηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη α̟όφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις : 
α) όταν ο ̟ροσφέρων έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει δια̟ιστωθεί α̟ό δικαστική ή διοικητική α̟όφα-
ση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος  
ή την εθνική νοµοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ̟ροσφέρων έχει 
αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης. 

Αν ο ̟ροσφέρων είναι Έλληνας ̟ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υ̟ο-
χρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύ̟τουν τόσο την κύρια όσο και 
την ε̟ικουρική ασφάλιση. 

∆εν α̟οκλείεται ο ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ̟ου οφείλει, συµ̟ερι-
λαµβανοµένων, κατά ̟ερί̟τωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ̟ροστίµων είτε υ̟αγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µ̟ορεί να α̟οδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν 
ε̟ιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την 
ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς: αα) τρεις (3) ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου 
α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για ̟αραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας ̟ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υ̟ουργική α̟όφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «̟ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 
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ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν αθροιστικά α̟ό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) ̟ράξεις 
ε̟ιβολής ̟ροστίµου α̟ό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ε̟ιθεώρησης Εργασίας για 
̟αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν 
αθροιστικά α̟ό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υ̟ό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις ̟ρέ̟ει να έχουν 
α̟οκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  

 
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ε̟ίσης, ο ̟ροσφέρων δεν α̟οκλείεται, όταν ο α̟οκλεισµός, σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ̟οσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ̟οσό ̟ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υ̟οχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο̟οίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της ̟αρ. 2 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016, ̟ριν α̟ό την εκ̟νοή της ̟ροθεσµίας της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς.  
 
2.2.3.4. Α̟οκλείεται α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, ̟ροσφέ-
ρων οικονοµικός φορέας σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υ̟ό αναγκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή έχει υ̟αχθεί σε διαδικασία 
̟τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκε-
ται σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη 
σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα 
ο ο̟οίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση αυτή, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι α̟οδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβά-
νοντας υ̟όψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λει-
τουργίας,  
(γ) υ̟άρχουν ε̟αρκώς εύλογες ενδείξεις ̟ου οδηγούν στο συµ̟έρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί α̟οτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού α̟ό την ̟ρότερη συµµετοχή του οικονοµι-
κού φορέα κατά την ̟ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µ̟ορεί να θερα̟ευθεί µε άλλα, λιγότερο ̟αρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει ε̟ιδείξει σοβαρή ή ε̟αναλαµβανόµενη ̟ληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
α̟αίτησης στο ̟λαίσιο ̟ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ̟ροηγούµενης σύµβασης µε αναθέτο-
ντα φορέα ή ̟ροηγούµενης σύµβασης ̟αραχώρησης ̟ου είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ρόωρη καταγ-
γελία της ̟ροηγούµενης σύµβασης, α̟οζηµιώσεις ή άλλες ̟αρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την ̟αροχή των ̟ληροφοριών ̟ου 
α̟αιτούνται για την εξακρίβωση της α̟ουσίας των λόγων α̟οκλεισµού ή την ̟λήρωση των κρι-
τηρίων ε̟ιλογής, έχει α̟οκρύψει τις ̟ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ̟ροσκοµίσει τα δι-
καιολογητικά ̟ου α̟αιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.5.2 της ̟αρούσας,  
(η) εάν ε̟ιχείρησε να ε̟ηρεάσει µε αθέµιτο τρό̟ο τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων της αναθέτου-
σας αρχής, να α̟οκτήσει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες ̟ου ενδέχεται να του α̟οφέρουν αθέµιτο 
̟λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να ̟αράσχει εξ αµελείας ̟αρα̟λανητικές ̟λη-
ροφορίες ̟ου ενδέχεται να ε̟ηρεάσουν ουσιωδώς τις α̟οφάσεις ̟ου αφορούν τον α̟οκλεισµό, 
την ε̟ιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα, το ο̟οίο θέτει εν αµφιβόλω την ακε-
ραιότητά του, για το ο̟οίο του ε̟ιβλήθηκε ̟οινή ̟ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δια-
δικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω ̟ερι̟τώσεις (α) έως (η)  η ̟ερίοδος α̟οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµε-

τάκλητη α̟όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α̟ό την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να µην α̟οκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο ο̟οίος βρίσκεται σε µια 
εκ των καταστάσεων ̟ου αναφέρονται στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αρ. 4, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι α-
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̟οδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υ̟όψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της ε̟ιχειρηµατικής του λειτουργίας 
2.2.3.5. Α̟οκλείεται, ε̟ίσης, ̟ροσφέρων οικονοµικός φορέας α̟ό τη συµµετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της ̟αρούσας  σύµβασης εάν συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις εφαρµογής της ̟αρ. 4 του άρ-

θρου 8 του ν. 3310/2005, ό̟ως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος α̟οκλεισµού). 

2.2.3.6. Ο ̟ροσφέρων α̟οκλείεται σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, όταν α̟οδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ̟ράξεων ή ̟αρα-
λείψεών του, είτε ̟ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία α̟ό τις ως άνω ̟ερι̟τώσεις  
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας ̟ου εµ̟ί̟τει σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου αναφέρο-
νται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µ̟ορεί να ̟ροσκοµίζει στοιχεία ̟ροκειµένου 
να α̟οδείξει ότι τα µέτρα ̟ου έλαβε ε̟αρκούν για να α̟οδείξουν την αξιο̟ιστία του, ̟αρότι συ-
ντρέχει ο σχετικός λόγος α̟οκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν ε̟αρκή, ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας δεν α̟οκλείεται α̟ό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα ̟ου λαµ-
βάνονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες ̟εριστάσεις του ̟οινικού αδικήµατος ή του ̟αρα̟τώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανε-
̟αρκή, γνωστο̟οιείται στον οικονοµικό φορέα το σκε̟τικό της α̟όφασης αυτής. Οικονοµικός 
φορέας ̟ου έχει α̟οκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη α̟όφαση, σε εθνικό 
ε̟ί̟εδο, α̟ό τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης ̟αραχώρησης δεν µ̟ο-
ρεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ̟ερίοδο του α̟οκλεισµού ̟ου ορίζεται 
στην εν λόγω α̟όφαση. 
2.2.3.8. Η α̟όφαση για την δια̟ίστωση της ε̟άρκειας ή µη των ε̟ανορθωτικών µέτρων κατά την 
̟ροηγούµενη ̟αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ̟αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον ο̟οίο έχει ε̟ιβληθεί, µε την κοινή υ̟ουργική α̟όφαση του άρ-
θρου 74 του ν. 4412/2016, η ̟οινή του α̟οκλεισµού α̟οκλείεται αυτοδίκαια και α̟ό την ̟αρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

2.2.4 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Καταλληλότητα άσκησης ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης 

α̟αιτείται να ασκούν ε̟αγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο των ̟ρος ̟αροχή 
υ̟ηρεσιών, ήτοι γεωργικές ή κτηνοτροφικές ή συναφείς µε αυτές δραστηριότητες. Ειδικότερα α-
̟αιτείται να διαθέτουν βεβαίωση/ έναρξη άσκησης ε̟αγγέλµατος ̟αροχής υ̟ηρεσιών (συναφούς 
µε το αντικείµενο της διακήρυξης) α̟ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ., ή να είναι µέλη του οικείου Ε̟ιµελη-
τηρίου. Ειδικότερα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και τις Κοινωφελείς Ε̟ιχειρήσεις των 
∆ήµων η α̟όδειξη άσκησης δραστηριότητας συναφούς µε το αντικείµενο της Σύµβασης µ̟ορεί να 
α̟οδεικνύεται και α̟ό το καταστατικό τους. 
2.2.4.1 Προκαταρκτική α̟όδειξη κατά την υ̟οβολή ̟ροσφορών 

Προς ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι οι ̟ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε µία α̟ό τις καταστάσεις της ̟αραγράφου 2.2.3 και β) ̟ληρούν τα σχετικά κριτήρια ε̟ιλογής 
της ̟αραγράφου 2.2.4 της ̟αρούσης, ̟ροσκοµίζουν κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής, το ̟ροβλε̟όµενο α̟ό το άρθρο 79 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυ̟ο̟οι-
ηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε το ε̟ισυνα̟τόµενο 
στην ̟αρούσα Παράρτηµα ΙΙ, το ο̟οίο α̟οτελεί ενηµερωµένη υ̟εύθυνη δήλωση, µε τις συνέ̟ειες 
του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται α̟ό τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου του 
Παραρτήµατος Α της Α̟όφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµ̟ληρώνεται α̟ό τους ̟ροσφέ-
ροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε ε̟εξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ-
∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις, ό̟ου ̟ερισσότερα α̟ό ένα φυσικά ̟ρόσω̟α είναι µέλη του διοικη-
τικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟η-
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σης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υ̟οβάλλεται ένα Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το ο̟οίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υ̟ογραφή του κατά ̟ερί̟τωση εκ̟ρο-
σώ̟ου του οικονοµικού φορέα ως  ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη των λόγων α̟οκλεισµού του άρθρου 
2.2.3.1 της ̟αρούσας για το σύνολο των φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου είναι µέλη του διοικητικού, διευ-
θυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν.  

Ως εκ̟ρόσω̟ος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος αυτού, ό̟ως ̟ροκύ-
̟τει α̟ό το ισχύον καταστατικό ή το ̟ρακτικό εκ̟ροσώ̟ησής του κατά το χρόνο υ̟οβολής της 
̟ροσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό ̟ρόσω̟ο να εκ̟ροσω̟εί τον οικονοµικό φο-
ρέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς α̟ό ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυ̟ο̟οιηµένο 
Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υ̟οβάλλεται χωριστά α̟ό κάθε µέλος της ένωσης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το Μέρος IVτου ΤΕΥ∆ ο υ̟οψήφιος οικονοµικός φορέας µ̟ορεί να 
συµ̟ληρώσει µόνο την Ενότητα α’ του Μέρους IV χωρίς να υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει ο̟οια-
δή̟οτε άλλη ενότητα του Μέρους αυτού. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 
ε̟ι̟λέον ̟ληροφορίες ή/και τεκµηρίωση για ο̟οιοδή̟οτε ζήτηµα ό̟οτε κριθεί α̟αραίτητο. 
2.2.4.2 Α̟οδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής 
τους, ό̟ως ορίζονται στις ̟αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφο-
ράς, κατά την υ̟οβολή των δικαιολογητικών της ̟αρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης 
στις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 105 ̟αρ. 3 ̟ερ. γ του ν. 4412/2016. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα α̟οδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο ̟ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα ̟ιστο̟οιη-
τικά ή τις συναφείς ̟ληροφορίες α̟ευθείας µέσω ̟ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε ο̟οιο-
δή̟οτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η ο̟οία διατίθεται δωρεάν, ό̟ως εθνικό µητρώο συµβάσεων, 
εικονικό φάκελο ε̟ιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα α̟οθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα ̟ροε̟ιλο-
γής. Η δήλωση για την ̟ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµ̟εριέχεται στο Τυ̟ο̟οιηµένο Έ-
ντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 ̟αρ. 4 ν. 4412/2016  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
̟ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
Β.1. Για την α̟όδειξη της µη συνδροµής των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγράφου 2.2.3 οι ̟ρο-
σφέροντες οικονοµικοί φορείς ̟ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την ̟αράγραφο 2.2.3.1 α̟όσ̟ασµα του σχετικού µητρώου, ό̟ως του ̟οινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι ̟ληρούνται αυτές οι ̟ροϋ̟οθέσεις. Η υ̟οχρέωση ̟ροσκόµι-
σης του ως άνω α̟οσ̟άσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού 
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα ̟ρόσω̟α ̟ου έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λή-
ψης α̟οφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω ̟αράγραφο 
2.2.3.1,  
β) για τις ̟αραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 ̟ερί̟τωση β΄ ̟ιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό την αρ-
µόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Ε̟ίσης ̟ροσκοµίζεται υ̟εύθυνη δήλωση του 
̟ροσωρινού αναδόχου στην ο̟οία αναφέρονται οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και ε̟ικουρικής).  
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς ̟ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα ̟ιστο̟οιητι-
κά ότι δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται α̟ό το αρµόδιο ̟ρωτοδικείο της έδρας του 
οικονοµικού φορέα. Το ̟ιστο̟οιητικό ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο δεν έχει τεθεί υ̟ό εκκαθάριση µε 
δικαστική α̟όφαση εκδίδεται α̟ό το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε 
̟ιστο̟οιητικό ότι δεν έχει τεθεί υ̟ό εκκαθάριση µε α̟όφαση των εταίρων εκδίδεται α̟ό το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  
Τα φυσικά ̟ρόσω̟α (ατοµικές ε̟ιχειρήσεις) ̟ροσκοµίζουν µόνο ̟ιστο̟οιητικό ότι δεν έχουν κη-
ρυχθεί σε ̟τώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση. 





Σελίδα 18 από 62  

Η µη αναστολή των ε̟ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατε-
στηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς α̟οδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής ̟λατφόρµας 
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή ̟ιστο̟οιητικό ή ό̟ου 
το έγγραφο ή το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν καλύ̟τει όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟α-
ραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το ̟ι-
στο̟οιητικό µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό-
̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρ-
µόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορι-
κού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστη-
µένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές ̟αρέχουν, ό̟ου κρίνεται αναγκαίο, ε̟ίσηµη δήλωση στην ο̟οία α-
ναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ̟ιστο̟οιητικά της ̟αρούσας ̟αραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην ̟ερί̟τωση β΄ της ̟αραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοι̟ές ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 2.2.3.4 υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος οικονοµι-
κού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο ̟ρόσω̟ό του οι οριζόµενοι στην ̟αράγραφο λόγοι α̟οκλει-
σµού. 
γ)Για τις ̟ερι̟τώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της ̟αρούσας, ̟ιστο̟οιητικό α̟ό τη ∆ιεύθυνση Προ-
γραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ-
̟τουν οι ̟ράξεις ε̟ιβολής ̟ροστίµου ̟ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρο-
νικό διάστηµα δύο (2) ετών ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής ̟ροσφοράς. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το ̟ιστο̟οιητικό αυτό δεν εκδίδεται, µ̟ορεί να αντικαθίσταται α̟ό ένορκη βε-
βαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση, α̟ό υ̟εύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογρά-
φου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας κα-
ταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
δ) για την ̟αράγραφο 2.2.3.9. υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του α̟όφαση α̟οκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την α̟όδειξη της α̟αίτησης του άρθρου 2.2.4. (α̟όδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
ε̟αγγελµατικής δραστηριότητας) ̟ροσκοµίζουν: 
Βεβαίωση/έναρξη άσκησης ε̟αγγέλµατος ̟αροχής υ̟ηρεσιών (συναφούς µε το αντικείµενο της 
διακήρυξης) α̟ό την αρµόδια ∆.Ο.Υ.,  ή ̟ιστο̟οιητικό εγγραφής στο οικείο Ε̟ιµελητήριο. Ειδικό-
τερα για τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και τις Κοινωφελείς Ε̟ιχειρήσεις των ∆ήµων η α̟όδει-
ξη άσκησης δραστηριότητας συναφούς µε το αντικείµενο της Σύµβασης µ̟ορεί να α̟οδεικνύεται 
και α̟ό το καταστατικό τους. 
Β.3. Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονοµι-
κός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροσκοµίζει τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύ-
στασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγω-
νιζοµένου). Α̟ό τα ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχε-
τικές τρο̟ο̟οιήσεις των καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής 
κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου. 
Β.4. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν τα ̟αρα̟ά-
νω, κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 19 ̟αρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά 
α̟οκλειστικά  βάσει τιµής. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών 
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µε βάση τις α̟αιτήσεις ̟ου ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακή-
ρυξης, για  όλες τις ̟εριγραφόµενες υ̟ηρεσίες  ανά τµήµα.  
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται εναλλακτικές ̟ροσφορές. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά 
ψηφιακά είτε α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό 
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής. 

 
2.4.2 Χρόνος και Τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών 
2.4.2.1.Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδι-
κτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα ̟ου ορίζει η ̟αρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υ̟ουργική Α̟όφα-
ση αριθµ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄1924) «Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α̟αιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριµένη ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ̟ου υ̟ο-
στηρίζεται α̟ό εγκεκριµένο ̟ιστο̟οιητικό το ο̟οίο χορηγήθηκε α̟ό έναν εγκεκριµένο ̟άροχο 
υ̟ηρεσιών ̟ιστο̟οίησης, ο ο̟οίος ̟εριλαµβάνεται στον κατάλογο εµ̟ίστευσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται 
στην α̟όφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λε̟τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2.Ο χρόνος υ̟οβολής της ̟ροσφοράς και ο̟οιαδή̟οτε ηλεκτρονική ε̟ικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α̟ό το σύστηµα µε υ̟ηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υ̟ουργικής Α̟όφασης. 
Μετά την ̟αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ̟άρχει η δυνατότητα υ̟οβο-
λής ̟ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε ̟ερι̟τώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν µε την ̟ροσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον ο-
̟οίο ̟εριλαµβάνονται τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την ̟αρούσα. 
(β) έναν (υ̟ο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον ο̟οίο ̟εριλαµβάνεται η οι-
κονοµική ̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά ̟ερί̟τωση α̟αιτούµενα δικαιολογητικά.  
Α̟ό τον ̟ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού ̟εδίου του συστήµατος τα στοιχεία ε-
κείνα της ̟ροσφοράς του ̟ου έχουν εµ̟ιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ̟ληροφορίες ως εµ̟ιστευ-
τικές, λόγω ύ̟αρξης τεχνικού ή εµ̟ορικού α̟ορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ̟ράξεις ̟ου ε̟ιβάλλουν την εµ̟ιστευτικότητα της 
συγκεκριµένης ̟ληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις ̟ροσφερό-
µενες ̟οσότητες, την οικονοµική ̟ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ̟ου χρησι-
µο̟οιούνται για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους ̟ροσφορά συµ̟ληρώ-
νοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα 
̟αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα ο̟οία υ̟ογράφονται ηλεκτρονικά και υ̟οβάλλονται 
α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συ-
στήµατος και του ̟αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το ο̟οίο θα υ̟ογραφεί ηλεκτρονικά) 
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̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση το σύστηµα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέ-
ρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   
Ε̟ι̟λέον οι συµµετέχοντες υ̟οβάλλουν ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο το υ̟όδειγµα οικονοµικής 
̟ροσφοράς του Παραρτήµατος ΙV ακολουθώντας τις οδηγίες ̟ου δίνονται στην ̟αρ. 2.4.4 της ̟α-
ρούσας ∆ιακ/ξης. 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υ̟οβάλλει τους ανωτέρω (υ̟ο)φακέλους µέσω του Συστή-
µατος, ό̟ως ̟εριγράφεται ̟αρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υ̟ο-
βάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύ̟ου .pdf και εφόσον έχουν συντα-
χθεί/̟αραχθεί α̟ό τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή ή ̟ροηγµένη 
ηλεκτρονική υ̟ογραφή µε χρήση εγκεκριµένων ̟ιστο̟οιητικών, χωρίς να α̟αιτείται θεώρηση 
γνησίου της υ̟ογραφής. 
Α̟ό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική α̟όδειξη υ̟οβολής ̟ροσφοράς, η ό̟οια α̟οστέλλεται 
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή των ως άνω στοιχείων και δι-
καιολογητικών ̟ροσκοµίζονται υ̟οχρεωτικά α̟ό τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυ̟η µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  ̟ροσφοράς τα ο̟οία 
α̟αιτείται να ̟ροσκοµισθούν σε ̟ρωτότυ̟η µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, τα ̟ρωτότυ̟α έγγραφα τα 
ο̟οία έχουν εκδοθεί α̟ό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν ε̟ικύρωση α̟ό δικηγόρο, καθώς και 
τα έγγραφα ̟ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν ̟ροσκοµίζονται σε έντυ̟η µορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα ο̟οία φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλά-
δια και όσα ̟ροβλέ̟εται α̟ό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υ̟οχρεούνται να α̟οδέχονται σε αντί-
γραφα των ̟ρωτοτύ̟ων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ζητεί  α̟ό ̟ροσφέροντες και υ̟οψήφιους σε ο̟οιοδή̟οτε χρονικό 
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υ̟οβάλλουν σε έντυ̟η µορφή και σε εύλογη ̟ροθε-
σµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  ̟ου έχουν υ̟οβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό 
α̟αιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»    
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ̟ροσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικα-
σία ̟εριλαµβάνουν: 
 
2.4.3.1 Tο τυ̟ο̟οιηµένο έντυ̟ο υ̟εύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 2.2.5.1. της ̟αρούσας διακήρυξης. Οι 
̟ροσφέροντες συµ̟ληρώνουν το  σχετικό ̟ρότυ̟ο ΤΕΥ∆ το ο̟οίο έχει αναρτηθεί, και σε ε̟εξερ-
γάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή ̟ύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και α-
̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΙΙ) 
 
2.4.3.2 Εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις ̟αραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 της ̟αρούσας διακήρυξης. 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, υ̟οβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κά-
θε οικονοµικό φορέα ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ̟ου ̟ροτίθενται να αναθέσουν υ̟ό 
µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υ̟εργολάβους ̟ου ̟ροτείνουν. 
 
2.4.3.3Συµ̟ληρωµένους και ψηφιακά υ̟ογεγραµµένους τους Πίνακες του Παραρτήµατος IIΙ 
 
2.4.3.4  Όλα τα λοι̟ά δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο Παράρτηµα I της ̟αρούσας (Κε-
φάλαιο Ι-ΓΕΝΙΚΑ, αριθ. 2-6) 
 
Ε̟ισηµαίνεται ότι: 

Α) ∆εν χρειάζεται να ̟ροσκοµισθούν στην ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού οι συµβάσεις, 
οι υ̟εύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα µε τα ο̟οία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εξα-
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σφάλισαν τις ̟ροαναφερόµενες συνεργασίες. Αυτά θα ̟αραµείνουν στο διαγωνιζόµενο, µε την 
υ̟οχρέωση να  τα ̟ροσκοµίσει στην ε̟ιτρο̟ή ή στην  υ̟ηρεσία, σε  ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό κριθεί 
σκό̟ιµο.  

Β)Σε ̟ερί̟τωση αδυναµίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασµού σε κά̟οιο δηµοτικό διαµέρισµα, 
α̟ό αυτά ̟ου ̟αρουσιάστηκαν στο διαγωνισµό, ο εργολάβος ̟ου θα αναλάβει το έργο θα υ̟ο-
στεί τις συνέ̟ειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέ̟ειες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το δια-
γωνισµό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Ο ελάχιστος ̟ροβλε̟όµενος αριθµός 
συνεργείων (µηχανοκινήτων ή ε̟ινώτιων χειροκίνητων ψεκαστήρων) α̟εικονίζεται στον ΠΙΝΑ-
ΚΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, ο ο̟οίος έχει διαµορφωθεί ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του τµή-
µατος (ανάγλυφο- ̟υκνότητα- ̟οικιλία κλ̟). 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του ̟ροσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 
υ̟οβάλλονται α̟ό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύ̟ου pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ε-
ρί̟τωση α̟ό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηλεκτρονική υ̟οβολή, ̟λην των 
ΦΕΚ και των εγγράφων ̟ου φέρουν ψηφιακή υ̟ογραφή. Όταν υ̟ογράφονται α̟ό τον ίδιο φέ-
ρουν ψηφιακή υ̟ογραφή και δεν α̟αιτείται σχετική θεώρηση. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υ̟οφακέλου «∆ικαιολογη-
τικά συµµετοχής-τεχνική ̟ροσφορά» ̟ου έχουν υ̟οβληθεί µε την ηλεκτρονική ̟ροσφορά και α-
̟αιτούνται να ̟ροσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης ̟ροθε-
σµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία ̟ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α̟ό τον ίδιο τον οι-
κονοµικό φορέα και κατά συνέ̟εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υ̟ογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, ̟ιστο̟οιητικά ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό δηµόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 
 
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό̟ος σύνταξης και υ̟οβολής οικο-

νοµικών ̟ροσφορών 
Στον (υ̟ο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» ̟εριλαµβάνεται η οικονοµική 

̟ροσφορά του οικονοµικού φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως στον (υ-

̟ό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική ̟ροσφορά, συντάσσεται συµ̟ληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα ̟αράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορ-
φή pdf, το ο̟οίο υ̟ογράφεται ψηφιακά και υ̟οβάλλεται α̟ό τον ̟ροσφέροντα. Τα στοιχεία ̟ου 
̟εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ̟αραγόµενου ψηφιακά 
υ̟ογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου ̟ρέ̟ει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, το σύστη-
µα ̟αράγει σχετικό µήνυµα και ο ̟ροσφέρων καλείται να ̟αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 
pdf. 

Εφόσον η οικονοµική ̟ροσφορά δεν έχει α̟οτυ̟ωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονι-
κές φόρµες του συστήµατος, ο ̟ροσφέρων ε̟ισυνά̟τει ψηφιακά υ̟ογεγραµµένα τα σχετικά ηλε-
κτρονικά αρχεία. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, θα ε̟ιλέξουν µέσα α̟ό τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
την  καρτέλα «Γραµµές». Στην καρτέλα αυτή θα συµ̟ληρώσουν στο σχετικό ̟εδίο τιµών τη µέση 
τιµή µονάδος για το τµήµα. 

Ε̟ι̟λέον, οι συµµετέχοντες υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλλουν στο στάδιο της οικονοµικής 
̟ροσφοράς τους συνηµµένο αρχείο .pdf ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο, στο ο̟οίο θα συµ̟ληρώσουν 
αναλυτική οικονοµική ̟ροσφορά χρησιµο̟οιώντας τον ΠΙΝΑΚΑ «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της οικίας διακ/ξης), αναγράφοντας αναλυτικά την ̟ρο-
σφερόµενη τιµή ανά ελαιόδεντρο και ψεκασµό ανά χωριό καθώς και το άθροισµα του συνόλου της 
̟ροσφερόµενης τιµής. Ε̟ισηµαίνεται ακόµα, ότι η κατάταξη και ανάδειξη µειοδότη θα γίνει µε 
βάση το σύνολο της ̟ροσφερόµενης τιµής έτσι ό̟ως αυτή θα ορίζεται στο συνηµµένο  αρχείο της 
αναλυτικής οικονοµικής ̟ροσφοράς και δε θα ληφθεί υ̟όψη η κατάταξη ̟ου θα ̟ροκύψει µέσα 
α̟ό το σύστηµα µε βάση τη µέση ̟ροσφερόµενη τιµή. 

 
Α. Τιµές 
Η τιµή της ̟αρεχόµενης υ̟ηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά ψεκαζόµενο ελαιόδενδρο. 
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Η ̟ροσφερόµενη τιµή µονάδας θα δίνεται σε ευρώ € και θα γράφεται αριθµητικώς µε τρία δεκαδι-
κά ψηφία (τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυ̟η ̟ροσφορά ό̟ου α̟αιτείται). 
Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών στον 
τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Ε̟ισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ̟οσοστό Φ.Π.Α. ε̟ί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υ̟ολογίζεται 
αυτόµατα α̟ό το σύστηµα.  
Οι ̟ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα̟ροσαρµό-
ζονται. 
Ως α̟αράδεκτες θα α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές στις ο̟οίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή ̟ου κα-
θορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ ̟ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, 
µε την ε̟ιφύλαξη της ̟αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ-
̟ολογισµό του κάθε τµήµατος της σύµβασης ̟ου καθορίζεται και τεκµηριώνεται α̟ό την αναθέ-
τουσα αρχή στο Παράρτηµα ΙI της ̟αρούσας διακήρυξης.  
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών 

Οι υ̟οβαλλόµενες ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι 
(06) µηνών (180 ηµέρες) α̟ό την ε̟όµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η ο̟οία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο α̟ό τον ανωτέρω ̟ροβλε̟όµενο α̟ορρί̟τεται. 
Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό την αναθέ-
τουσα αρχή, ̟ριν α̟ό τη λήξη της, µε αντίστοιχη ̟αράταση της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 ̟αρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την ̟αράγραφο 2.2.2. της 
̟αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ̟ροβλε̟όµενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του ̟αρα̟άνω ανώτατου ορίου χρόνου ̟αράτασης ισχύος της ̟ροσφοράς, τα 
α̟οτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
̟ερί̟τωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυ̟ηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, ο̟ό-
τε οι οικονοµικοί φορείς ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν είτε να ̟αρατεί-
νουν την ̟ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ̟ριν την ̟άροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου ̟αράτασης της ̟ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία ̟ερί̟τωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται µε όσους ̟αρέτειναν τις ̟ροσφορές τους και α̟οκλείονται οι λοι̟οί οικο-
νοµικοί φορείς. 
 
2.4.6 Λόγοι α̟όρριψης ̟ροσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των ̟ροσφορών, 
α̟ορρί̟τει, σε κάθε ̟ερί̟τωση, ̟ροσφορά: 
α) η ο̟οία δεν υ̟οβάλλεται εµ̟ρόθεσµα, µε τον τρό̟ο και µε το ̟εριεχόµενο ̟ου ορίζεται ̟ιο ̟ά-
νω και συγκεκριµένα στις ̟αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.2. (Χρόνος 
και τρό̟ος υ̟οβολής ̟ροσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, 
τεχνικής ̟ροσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ̟ροσφοράς, τρό̟ος σύνταξης και 
υ̟οβολής οικονοµικών ̟ροσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών), 3.1. (Α̟οσφράγιση και 
αξιολόγηση ̟ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υ̟οβολής δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου) της 
̟αρούσας,  
β) η ο̟οία ̟εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ε̟ιδέχονται συ-
µ̟λήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν α̟οκατασταθεί 
κατά την α̟οσαφήνιση και την συµ̟λήρωσή της σύµφωνα µε την ̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την ο̟οία ο ̟ροσφέρων δεν έχει ̟αράσχει τις α̟αιτούµενες εξηγήσεις, εντός της ̟ροκαθο-
ρισµένης ̟ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι α̟οδεκτή α̟ό την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την 
̟αράγραφο 3.1.1. της ̟αρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η ο̟οία είναι εναλλακτική ̟ροσφορά,  
ε) η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό έναν ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ̟οβάλλει δύο ή ̟ερισσότερες ̟ροσφο-
ρές. Ο ̟εριορισµός αυτός ισχύει, υ̟ό τους όρους της ̟αραγράφου 2.2.3.4 ̟ερ.γ της ̟αρούσας (̟ερ. 
γ΄ της ̟αρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην ̟ερί̟τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων 
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µε κοινά µέλη, καθώς και στην ̟ερί̟τωση οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως µέλη ενώσεων.  
ζ) η ο̟οία είναι υ̟ό αίρεση, 
η) η ο̟οία θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής,  
θ) η ο̟οία ̟αρουσιάζει ελλείψεις ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ου ζητούνται α̟ό τα έγγραφα της 
̟αρούσης διακήρυξης και α̟οκλίσεις ως ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της σύµ-
βασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική α̟οσφράγιση ̟ροσφορών 

Το ̟ιστο̟οιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την α̟οσφράγιση των  ̟ροσφορών  αρµόδιο όργανο της Α-
ναθέτουσας Αρχής (Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού), ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονι-
κής α̟οσφράγισης των φακέλων των ̟ροσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολου-
θώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 18/05/2018 και ώρα 10:00 ̟.µ.. 

• Ηλεκτρονική Α̟οσφράγιση του (υ̟ό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την α̟οσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 
3.1.2 της ̟αρούσας, κάθε ̟ροσφέρων  α̟οκτά ̟ρόσβαση στις λοι̟ές ̟ροσφορές και τα υ̟οβληθέ-
ντα δικαιολογητικά τους, µε την ε̟ιφύλαξη των ̟τυχών εκείνων της κάθε ̟ροσφοράς ̟ου έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εµ̟ιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµ̟ληρώσουν ή να διευκρι-
νίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ̟ου έχουν υ̟οβληθεί, ή να διευκρινίσουν το ̟εριεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής ̟ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση ̟ροσφορών 

Μετά την κατά ̟ερί̟τωση ηλεκτρονική α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ̟ρο-
βαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ̟ιστο̟οιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοι̟ά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υ̟έβαλαν ̟ροσφορές, καθώς και τα υ̟ο-
βληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ̟ρακτικό, το ο̟οίο 
υ̟ογράφεται α̟ό τα µέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών 
̟ροσφορών των ̟ροσφερόντων, των ο̟οίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε ̟λήρη. Η αξι-
ολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας  και συντάσσεται ̟ρακτικό για την α̟όρ-
ριψη όσων τεχνικών ̟ροσφορών δεν ̟ληρούν τους όρους και τις α̟αιτήσεις των τεχνικών ̟ροδι-
αγραφών και την α̟οδοχή όσων τεχνικών ̟ροσφορών αντίστοιχα ̟ληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ̟ροσφορών µ̟ορεί να 
συντάσσεται ενιαίο ̟ρακτικό,  το ο̟οίο κοινο̟οιείται α̟ό το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργι-
κότητας της «Ε̟ικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, ̟ροκειµένου η τελευταία να ορίσει την 
ηµεροµηνία και ώρα α̟οσφράγισης του (υ̟ο)φακέλου των οικονοµικών ̟ροσφορών. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, α̟οσφραγίζονται, κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στην ειδική ̟ρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υ̟οβληθεισών οι-
κονοµικών ̟ροσφορών. 
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ̟ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ̟ροσφορών 
των ̟ροσφερόντων, των ο̟οίων τις τεχνικές ̟ροσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε 
̟λήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις α̟αιτήσεις της ̟αρούσας και συντάσσει ̟ρακτικό στο 
ο̟οίο εισηγείται αιτιολογηµένα την α̟οδοχή ή α̟όρριψή τους, την κατάταξη των ̟ροσφορών και 
την ανάδειξη του ̟ροσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω ̟ρακτικό κοινο̟οιείται α̟ό το ως άνω όρ-
γανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή ̟ρος έγκριση. 
Εάν οι ̟ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η α-
ναθέτουσα αρχή α̟αιτεί α̟ό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ̟ου 
̟ροτείνουν στην ̟ροσφορά τους, εντός α̟οκλειστικής ̟ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής ̟ρόσκλησης. Στην ̟ερί̟τωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
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Ε̟ισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα ̟ρος τους ̟ροσφέροντες για την ̟αροχή 
εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία ̟ροσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή ενα̟όκεινται στην κρίση 
είτε της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υ̟οβληθεισών ̟ροσφορών, είτε του 
α̟οφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του ̟ρακτικού της 
Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυ-
νήθιστα χαµηλές ̟ροσφορές και την α̟οδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ µέρους των ̟ρο-
σφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω ενιαία α̟όφαση. 
Στην ̟ερί̟τωση ισότιµων ̟ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µε-
ταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της 
Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν τις ισότιµες 
̟ροσφορές.  Ε̟ισηµαίνεται ότι τα α̟οτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως 
κατωτέρω ενιαία α̟όφαση. 
Στη συνέχεια εκδίδεται α̟ό την αναθέτουσα αρχή µια α̟όφαση, µε την ο̟οία ε̟ικυρώνονται 
τα α̟οτελέσµατα  όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προ-
σφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η ο̟οία κοινο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια αυτής στους ̟ρο-
σφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Ε̟ικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
Κατά της ανωτέρω α̟όφασης χωρεί ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 3.4 της ̟αρούσας. 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή α̟οστέλλει σχετική ηλεκτρονική  ̟ρό-
σκληση µέσω του συστήµατος στον ̟ροσφέροντα, στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«̟ροσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών  α̟ό την 
κοινο̟οίηση της σχετικής  ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης και τα 
̟ρωτότυ̟α ή αντίγραφα ̟ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  ̟ου ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.4.2. της ̟αρούσας 
διακήρυξης, ως α̟οδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού της ̟αραγρά-
φου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την ̟λήρωση των κριτηρίων ̟οιοτικής ε̟ιλογής της ̟α-
ραγράφου 2.2.4 αυτής. 
Αν στις ειδικές διατάξεις ̟ου διέ̟ουν την έκδοσή τους δεν ̟ροβλέ̟εται χρόνος ισχύος των δικαιο-
λογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των τριών (03) µηνών 
̟ου ̟ροηγούνται α̟ό την ηµεροµηνία της ως άνω ̟ρόσκλησης 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υ̟οβάλλονται α̟ό τον ̟ροσφέροντα («̟ροσωρινό ανάδοχο»), ηλε-
κτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων .pdf και ̟ροσκοµίζονται κατά ̟ερί̟τωση α̟ό 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής τους. Όταν υ̟ογράφο-
νται α̟ό τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υ̟ογραφή.  
Με την ̟αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ε̟ιβεβαίωση της ̟αραλαβής 
τους και α̟οστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική α̟οσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών δια̟ι-
στωθεί ότι δεν έχουν ̟ροσκοµισθεί ή υ̟άρχουν ελλείψεις σε αυτά ̟ου υ̟οβλήθηκαν, ̟αρέχεται 
̟ροθεσµία στον ̟ροσωρινό ανάδοχο να τα ̟ροσκοµίσει ή να τα συµ̟ληρώσει εντός ̟έντε (5) ηµε-
ρών α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδο̟οίησής του. Η αναθέ-
τουσα αρχή µ̟ορεί αιτιολογηµένα να ̟αρατείνει την ως άνω ̟ροθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκα̟έντε (15) ε̟ι̟λέον ηµέρες.  
Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ̟ου 
κατατέθηκαν. 
Α̟ορρί̟τεται η ̟ροσφορά του ̟ροσωρινού αναδόχου, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως 
ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδι-
κασίας, εάν: 
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i) κατά τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών δια̟ιστωθεί ότι τα στοιχεία ̟ου δηλώθηκαν µε  
το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υ̟οβληθούν στο ̟ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα α̟αιτούµενα ̟ρωτότυ̟α ή αντί-
γραφα των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ή  
iii) α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµ̟ροθέσµως, δεν α̟οδεικνύονται 
οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι α̟οκλεισµού) και 2.2.4  
(κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής) της ̟αρούσας,  
Σε ̟ερί̟τωση έγκαιρης και ̟ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
̟ροϋ̟οθέσεις τις ο̟οίες ο ̟ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆., ότι ̟ληροί, οι ο̟οίες 
ε̟ήλθαν ή για τις ο̟οίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδο-
̟οίησης για την ̟ροσκόµιση των δικαιολογητικών ̟ροσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), 
δεν κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν υ̟οβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν ̟ροσκοµίσει 
ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν α̟οδείξει ότι ̟ληροί τα κριτήρια 
̟οιοτικής ε̟ιλογής σύµφωνα µε τις ̟αραγράφους 2.2.4 της ̟αρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ̟ρακτικού 
την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο α̟οφαινόµενο όργανο της α-
ναθέτουσας αρχής για τη λήψη α̟όφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µα-
ταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του ̟ροσωρινού αναδόχου ως εκ̟τώτου. Τα α̟οτελέ-
σµατα του ελέγχου των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Ε̟ιτρο̟ής ε̟ικυρώνο-
νται µε την α̟όφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των ̟ρακτι-
κών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα ̟ου έχει υ-
̟οβάλει α̟οδεκτή ̟ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός α̟ό τον ̟ροσω-
ρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
Η εν λόγω α̟όφαση αναφέρει την ̟ροθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµ-
φωνα µε την ε̟όµενη ̟αράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης ε̟έρχο-
νται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) ά̟ρακτη ̟άροδος των ̟ροθεσµιών άσκησης των ̟ροβλε̟όµενων στην ̟αράγραφο 3.4. της ̟α-
ρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ̟ροδικαστικής και δικαστικής ̟ροστασίας και α̟ό 
τις α̟οφάσεις αναστολών ε̟ί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 
και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υ̟οβάλει 
ε̟ικαιρο̟οιηµένα τα δικαιολογητικά της ̟αραγράφου 2.2.4.2.και µόνον στην ̟ερί̟τωση του ̟ρο-
συµβατικού ελέγχου ή της άσκησης ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της α̟ό-
φασης κατακύρωσης, έ̟ειτα α̟ό σχετική ̟ρόσκληση . 
Η αναθέτουσα αρχή ̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για υ̟ογραφή του συµφωνητικού, θέ-
τοντάς του ̟ροθεσµία ̟ου δε µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της 
σχετικής ειδικής ̟ρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να υ̟ογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα ̟ροθεσµία, κηρύσσεται έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
ε̟ιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ̟ροσφέροντα 
̟ου υ̟έβαλε την  αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο ο̟οίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και 
έχει ή είχε υ̟οστεί ή ενδέχεται να υ̟οστεί ζηµία α̟ό εκτελεστή ̟ράξη ή ̟αράλειψη της αναθέτου-
σας αρχής κατά ̟αράβαση της νοµοθεσίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή ενώ̟ιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής ̟ράξης ή 
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̟αράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ̟ροσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και ̟ραγµατικές αιτιά-
σεις ̟ου δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφυγής κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρ-
χής η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον ενδιαφερόµενο οικο-
νοµικό φορέα αν η ̟ράξη κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυ̟ία ή  
(β) δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης σε αυτόν αν χρησι-
µο̟οιήθηκαν άλλα µέσα ε̟ικοινωνίας, άλλως   
γ) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ̟λήρη, ̟ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της ̟ράξης ̟ου βλά̟τει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  
Ειδικά για την άσκηση ̟ροσφυγής κατά ̟ροκήρυξης, η ̟λήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την 
̟άροδο δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.  
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης, η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι δε-
κα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της συντέλεσης της ̟ροσβαλλόµενης ̟αράλειψης. 
Η ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» 
του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τό̟ο του διαγωνισµού, ε̟ιλέγοντας κατά ̟ερί̟τωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και ε̟ισυνά̟τοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρ-
χείου Portable Document Format (PDF), το ο̟οίο φέρει εγκεκριµένη ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ο-
γραφή ή ̟ροηγµένη ηλεκτρονική υ̟ογραφή µε χρήση εγκεκριµένων ̟ιστο̟οιητικών 
Για το ̟αραδεκτό της άσκησης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατατίθεται ̟αράβολο α̟ό τον 
̟ροσφεύγοντα υ̟έρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 ̟αρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  
Το ̟αράβολο ε̟ιστρέφεται στον ̟ροσφεύγοντα, σε ̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής α̟οδοχής της 
̟ροσφυγής του ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου, ̟ριν την έκδοση της α̟όφασης της ΑΕΠΠ ε̟ί της ̟ροσφυγής, 
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την ̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη ή ̟ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύµβασης ε̟ί ̟οινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοι̟ά, η άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής δεν κωλύει την ̟ρόοδο της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, εκτός αν ζητηθούν ̟ροσωρινά µέτρα ̟ροστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Ε̟ικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινο̟οιούν την ̟ροσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα στην 
̟ερ. α του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα ̟ροβλε̟όµενα στην 
̟ερ. β του ̟ρώτου εδαφίου της ̟αρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Η ΑΕΠΠ α̟οφαίνεται αιτιολογηµένα ε̟ί της βασιµότητας των ̟ροβαλλόµενων ̟ραγµατικών και 
νοµικών ισχυρισµών της ̟ροσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε ̟ερί̟τω-
ση ̟αρέµβασης, των ισχυρισµών του ̟αρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή α̟ορρί̟τει 
την ̟ροσφυγή µε α̟όφασή της, η ο̟οία εκδίδεται µέσα σε α̟οκλειστική ̟ροθεσµία είκοσι (20) η-
µερών α̟ό την ηµέρα εξέτασης της ̟ροσφυγής. 
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την α̟οδοχή ή την α̟όρριψη της ̟ροσφυγής 
α̟ό την ΑΕΠΠ. 
Η άσκηση της ως άνω ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής α̟οτελεί ̟ροϋ̟όθεση για την άσκηση των ένδι-
κων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών ̟ράξεων ή ̟αραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε ̟ροθεσµία δέκα (10) ηµερών 
α̟ό την έκδοση της α̟όφασης ε̟ί της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται ̟αράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 ̟αρ. 4 του ν. 
4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την ̟ροσωρινή δια-
ταγή ο αρµόδιος δικαστής α̟οφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδι-
κασία ανάθεσης, για τους λόγους και υ̟ό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά α̟ό 
γνώµη της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του ∆ιαγωνισµού. Ε̟ίσης, αν δια̟ιστωθούν σφάλµατα ή ̟αρα-
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λείψεις σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µ̟ορεί, µετά α̟ό γνώµη του αρµόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το α̟οτέλεσµά της ή να 
α̟οφασίσει την ε̟ανάληψή της α̟ό το σηµείο ̟ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η ̟αράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υ̟ογραφή της σύµβασης α̟αιτείται η ̟αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 ̟αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της ο̟οίας ανέρχεται σε ̟οσοστό 5% ε̟ί της αξίας 
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ̟ριν ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ̟ροκειµένου να γίνει α̟οδεκτή , ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει κατ' ελάχι-
στον τα αναφερόµενα στην ̟αράγραφο 2.1.5. στοιχεία της ̟αρούσας και ε̟ι̟λέον τον αριθµό και 
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το ̟εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υ̟όδειγµα ̟ου ̟ερι-
λαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµ̟εριλαµβανοµένης τυχόν ισό̟οσης ̟ρος αυτόν ̟ροκαταβολής.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ό̟ως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης α̟οδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία 
του µέρους για τις εργασίες ̟ου εκτελέστηκαν, µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αρα-
λαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής 
̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση, η ε̟ιστροφή των ως 
άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και του εκ̟ροθέσµου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υ̟οχρεώσεις στους τοµείς του ̟ερι-
βαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινω-
νικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προ-

σαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υ̟οχρεώσεων α̟ό τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται α̟ό τα όργανα 
̟ου ε̟ιβλέ̟ουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υ̟ηρεσίες ̟ου 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανά-
θεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υπο-
χρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του 
κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υ̟οχρεούται να αναφέρει στην ανα-
θέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας και τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους των υ̟εργολά-
βων του, οι ο̟οίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρο-
νική στιγµή.  Ε̟ι̟λέον, υ̟οχρεούται να γνωστο̟οιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
̟ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες 
σχετικά µε κάθε νέο υ̟εργολάβο, τον ο̟οίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµο̟οιεί εν συνεχεία στην εν 
λόγω σύµβαση, ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε ̟ερί̟τωση 
διακο̟ής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υ̟εργολάβο/ υ̟εργολάβους της σύµβασης, αυτός 
υ̟οχρεούται σε άµεση γνωστο̟οίηση της διακο̟ής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε α̟ό τον ίδιο, 
είτε α̟ό νέο υ̟εργολάβο τον ο̟οίο θα γνωστο̟οιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή ε̟αληθεύει τη συνδροµή των λόγων α̟οκλεισµού για τους υ̟εργολά-
βους, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο 2.2.3 και µε τα α̟οδεικτικά µέσα της ̟αραγρά-
φου 2.2.5.2 της ̟αρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) ο̟οίο(α) ο ανάδοχος ̟ρο-
τίθεται να αναθέσει υ̟ό µορφή υ̟εργολαβίας σε τρίτους, υ̟ερβαίνουν σωρευτικά  το ̟οσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ε̟ι̟λέον, ̟ροκειµένου να µην αθε-
τούνται οι υ̟οχρεώσεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να ε̟αληθεύσει τους 
ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης ̟ου υ̟ολεί̟ονται του ως άνω ̟οσοστού.  
Όταν α̟ό την ως άνω ε̟αλήθευση ̟ροκύ̟τει ότι συντρέχουν λόγοι α̟οκλεισµού α̟αιτεί ή δύνα-
ται να α̟αιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις ̟αρ. 5 και 6 του 
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να α̟αιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατό̟ιν γνωµοδότησης της καθ’ ύλην αρµόδιας υ̟ηρεσίας ή άλλως της υ̟ηρεσίας η 
ο̟οία ορίζεται µε α̟όφαση της Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, µε τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υ̟οστεί ουσιώδη τρο̟ο̟οίηση, κατά την έννοια της ̟αρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, ̟ου θα α̟αιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια α̟ό τις καταστάσεις ̟ου 
αναφέρονται στην ̟αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έ̟ρε̟ε να έχει α̟οκλειστεί α̟ό τη δι-
αδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έ̟ρε̟ε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής ̟αραβίασης των υ̟οχρεώσεων 
̟ου υ̟έχει α̟ό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η ο̟οία έχει αναγνωριστεί µε α̟όφαση 
του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο ̟λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1 Η ̟ληρωµή του αναδόχου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε τον ̟ιο κάτω τρό̟ο : Η ̟ληρωµή των ψε-
κασµών θα γίνεται τµηµατικά και θα εξοφλείται το 100% της αξίας του τιµολογίου το ο̟οίο θα 
̟ροσκοµίζεται στην ∆.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας. 
Η ̟ληρωµή της αµοιβής του εργολάβου θα γίνει µετά το ̟έρας του κάθε κύκλου ψεκασµών και τη 
σύνταξη του σχετικού ̟ρακτικού καλής εκτέλεσης και ̟οιοτικής-̟οσοτικής ̟αραλαβής,  ό̟ως 
̟ροβλέ̟εται α̟ό την ̟αρούσα και θα καταβάλλεται µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟λη-
ρωµής στο όνοµά του α̟ό την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας-∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 
και σε βάρος των σχετικών ̟ιστώσεων δακοκτονίας αµέσως µετά την ̟ροσκόµιση των ̟ροβλε̟ό-
µενων εγγράφων και λοι̟ών δικαιολογητικών, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 
200 ̟αρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε ζητηθεί α̟ό 
τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αράδοση του υλικού στον 
τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακό-
λουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης υ̟έρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (άρθρο 4 ν. 
4013/2011 ό̟ως ισχύει). 
β) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής ή τρο̟ο̟οιητικής σύµβασης καθώς και ε̟ί κάθε 
είδους δικαιώµατος ̟ροαίρεσης, υ̟έρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 ̟αρ 3 ν. 4412/2016). 
γ)Κράτηση ύψους 0,02% υ̟έρ του ∆ηµοσίου, η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης (για συµβάσεις ύψους ανώτερης των 60.000 
€, χωρίς φ̟α). Το ̟οσό αυτό ̟αρακρατείται σε κάθε ̟ληρωµή α̟ό την αναθέτουσα αρχή στο όνο-
µα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα 
µε την ̟αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
δ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 
στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε ̟ληρωµή θα γίνεται η ̟ροβλε̟όµενη α̟ό την κείµενη νοµοθεσία ̟αρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος αξίας 8% ε̟ί του καθαρού ̟οσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1.Ο ανάδοχος, µε την ε̟ιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υ̟οχρεωτι-
κά έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση και α̟ό κάθε δικαίωµα ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτήν, εάν δεν εκ̟ληρώ-
σει τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γρα̟τές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, ̟ου είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υ̟ερβεί υ̟αίτια τη 
συνολική ̟ροθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υ̟όψη των ̟αρατάσεων. 
Στην ̟ερί̟τωση αυτή του κοινο̟οιείται ειδική όχληση, η ο̟οία ̟εριλαµβάνει συγκεκριµένη ̟ερι-
γραφή των ενεργειών στις ο̟οίες οφείλει να ̟ροβεί αυτός, θέτοντας ̟ροθεσµία για τη συµµόρφω-
σή του, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερη των δεκα̟έντε (15) ηµερών. Αν η ̟ροθεσµία ̟ου 
τεθεί µε την ειδική όχληση ̟αρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκ̟τωτος 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες α̟ό την ά̟ρακτη ̟άροδο της ως άνω ̟ροθεσµίας συµµόρφωσης. 
Στον ανάδοχο ̟ου κηρύσσεται έκ̟τωτος α̟ό την σύµβαση, ε̟ιβάλλεται , µετά α̟ό κλήση του για 
̟αροχή εξηγήσεων, η ολική κατά̟τωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, Ε̟ι̟λέον, 
µ̟ορεί να του ε̟ιβληθεί ο ̟ροβλε̟όµενος α̟ό το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 α̟οκλεισµός α̟ό τη 
συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
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5.2.2. Αν οι υ̟ηρεσίες ̟αρασχεθούν α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της ̟αράτασης ̟ου χορηγήθηκε, ε̟ιβάλλονται εις βά-
ρος του ̟οινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ̟οινικές ρήτρες υ̟ολογίζονται ως εξής: 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου συνταχθεί ένα ̟ρακτικό ̟αρακολούθησης α̟ό το αρµόδιο όργανο, στο ο̟οίο 
δια̟ιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου µε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται 
να συµµορφωθεί ̟ρος τις έγγραφες υ̟οδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής ή της Ε̟ιτρο̟ής Παραλα-
βής του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα ε̟ιβολής εβδοµαδιαίας ̟οινικής ρήτρας ̟οσού 
500,00 € κατά του υ̟αίτιου αναδόχου έως ότου α̟οκατασταθεί το ελάττωµα. 
Ε̟ίσης σε ̟ερί̟τωση ̟ου συνταχθούν δύο (2) ̟ρακτικά ̟αρακολούθησης α̟ό το αρµόδιο όργανο, 
µε τα ο̟οία δια̟ιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου µε υ̟αιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανά-
δοχος αρνείται να συµµορφωθεί ̟ρος τις έγγραφες υ̟οδείξεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
̟ροηγούµενες ̟αραγράφους του ̟αρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός α̟ό το δικαίωµα 
ε̟ιβολής εβδοµαδιαίας ̟οινικής ρήτρας ̟οσού 2.000,00 € ανά ̟ρακτικό ̟αρακολούθησης, για το 
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα κάθε εβδοµάδας, µ̟ορεί να καταγγείλει τη σχετική Σύµβαση, να κη-
ρύξει έκ̟τωτο τον υ̟αίτιο Ανάδοχο µε ταυτόχρονη κατά̟τωση της Εγγυητικής Ε̟ιστολής Καλής 
Εκτέλεσης. Ε̟ίσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την α̟οκατάσταση κάθε θετικής και 
α̟οθετικής ζηµίας ̟ου ̟ροκύ̟τει α̟ό την διακο̟ή εκτέλεσης του έργου. 
Το ̟οσό των ̟οινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται α̟ό/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
Η ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών δεν στερεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον α-
νάδοχο έκ̟τωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος µ̟ορεί κατά των α̟οφάσεων ̟ου ε̟ιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου - Κυρώσεις), και 6.4. (Α̟όρριψη συµ-
βατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρε̟τική ̟ροθεσµία τριάντα (30) ηµερών α̟ό την 
ηµεροµηνία ̟ου έλαβε γνώση της σχετικής α̟όφασης. Ε̟ί της ̟ροσφυγής, α̟οφασίζει το αρµόδιο 
α̟οφαινόµενο όργανο, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του ̟ροβλε̟όµενου στην ̟ερί̟τωση δ της ̟α-
ραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 
Η εν λόγω α̟όφαση δεν ε̟ιδέχεται ̟ροσβολή µε άλλη ο̟οιασδή̟οτε φύσεως διοικητική ̟ροσφυ-
γή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό τον ̟αρόντα διαγωνι-
σµό θα διενεργείται α̟ό την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, η 
ο̟οία και θα εισηγείται  στο αρµόδιο α̟οφαινόµενο όργανο ήτοι την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της 
Περιφέρειας Η̟είρου για όλα τα ζητήµατα ̟ου αφορούν στην ̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των ε̟ιβε-
βληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα ̟ου αφορούν σε 
τρο̟ο̟οίηση του αντικειµένου της σύµβασης, υ̟ό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
6.1.2.Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται α̟ό τους ε̟ό̟τες και τους τοµεάρχες της δακο-
κτονίας. Κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα συµ̟ληρώνει ηµερήσιο δελτίο εργασίας 
̟ου θα του χορηγήσει η υ̟ηρεσία, στο ο̟οίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι εργάτες, η 
̟οσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος ̟ου καταναλώθηκε, ο αριθµός των ̟ροστατευοµένων δέν-
δρων, τα εντοµοκτόνα, οι ̟ρωτεΐνες  κ.α. Τα ηµερήσια δελτία θα συνυ̟ογράφονται α̟ό τον εργο-
λάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας και θα υ̟οβάλλονται στην υ̟ηρεσία το αργότερο σε µια ε-
βδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

Ο χρόνος ισχύος της Σύµβασης ορίζεται α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της έως την 15/11/2018. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η δια̟ίστωση της καλής εκτέλεσης των ψεκασµών γίνεται µε ̟ρακτικό ̟ου συντάσσεται και υ̟ο-
γράφεται α̟ό τον ε̟ό̟τη δακοκτονίας και α̟ό τον εργολάβο ή εκ̟ρόσω̟ό του και θεωρείται α̟ό 
τον ∆/ντή ∆ακοκτονίας.  
Το ̟ρακτικό θα συντάσσεται βάσει των ηµερήσιων δελτίων εργασίας, τα ο̟οία θα συντάσσονται 
και θα υ̟ογράφονται α̟ό τον εργολάβο και τον Τοµεάρχη. 
Τα ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα θα υ̟ολογίζονται α̟ό τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνια-
τρικής Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των υφισταµένων στην υ̟ηρεσία στοιχείων. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υ̟οδείξεις της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος ̟έραν των κυρώσεων ̟ου 
αναφέρονται στα άρθρα της ̟αρούσας διακήρυξης δεν θα αµείβεται για το εκτελεσθέν έργο την 
ηµέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµο̟οιηθέντων φυτο̟ροστατευτικών 
̟ροϊόντων για την ̟αρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Ε̟ί ̟λέον ο χρόνος ̟ου χάθηκε µέχρι την 
εφαρµογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση έναρξης και ε̟ιβάλλονται οι ̟ροβλε̟ό-
µενες κυρώσεις. 
 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 

∆εν ̟ροβλέ̟εται ανα̟ροσαρµογή τιµών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των Συµβάσεων. 

 
                                                                            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  

 

                                                     ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου- Τεχνικές 

προδιαγραφές 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Κάθε συµµετέχων στο ∆ιαγωνισµό, για να αντα̟οκριθεί στις α̟αιτήσεις του έργου, θα ̟ρέ̟ει 

να διαθέτει ικανότητα συγκρότησης συνεργείων για κάθε ΤΟΜΕΑ, για τον ο̟οίο υ̟οβάλλει 
̟ροσφορά, σύµφωνα µε τον κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 

Α̟αιτούµενα δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς: 
1. Συµ̟ληρωµένο  ̟ίνακα τεχνικής ̟ροσφοράς για κάθε τοµέα, σύµφωνα µε το συνηµµένο 

υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 
2. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων 
3. Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων 
4. Σε κάθε συνεργείο ψεκασµού α̟αραίτητη είναι η κατοχή α̟ό όλους τους ψεκαστές 

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

5. Σε κάθε συνεργείο ψεκασµού ο εξο̟λισµός εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων (ψεκαστικό 
µηχάνηµα) ̟ρέ̟ει να φέρει Πιστο̟οιητικό Ε̟ιθεώρησης ̟ου εντάσσει τον εξο̟λισµό στην 
κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται α̟ό αυτοκόλλητο σήµα καταλληλότητας, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται 
στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β΄671). Για τους ψεκαστήρες ̟λάτης δεν υ̟άρχει αντίστοιχη 
υ̟οχρέωση, καθώς τα ̟αρα̟άνω είναι ̟ροαιρετικά. 

6. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση στην ο̟οία θα δηλώνονται τα ̟αρακάτω: 
α. ότι για τα αναφερόµενα, στον ̟ίνακα τεχνικής ̟ροσφοράς, ονοµατε̟ώνυµα αυτών ̟ου θα 

εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία µε κάθε νόµιµο τρό̟ο (̟.χ. υ̟ογραφή 
συµβάσεων, υ̟εύθυνων δηλώσεων κ.λ̟.) για το χρονικό διάστηµα 15-6-2018 έως 15-11-2018. 

β. ότι έχει εξασφαλισθεί ο α̟αραίτητος αριθµός ψεκαστήρων ̟λάτης ̟ου α̟αιτούν τα 
συνεργεία ψεκασµού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υ̟άρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες. 

γ. ότι όλες οι υ̟ογραφές των εργαζοµένων ̟ου αναφέρονται στον ̟ίνακα τεχνικής 
̟ροσφοράς είναι γνήσιες. 

δ. Ότι θα ̟αρέχονται στους ψεκαστές µέσα ̟ροστασίας (φόρµες, µάσκες, γάντια κ.λ.̟.), τα 
ο̟οία θα χρησιµο̟οιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών. 

ε. ότι έλαβε γνώση και α̟οδέχεται ανε̟ιφύλαχτα τους όρους της ̟αρούσας διακήρυξης. 
στ. ότι ο χρόνος ισχύος της τεχνικής ̟ροσφοράς είναι για χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα 

(180) ηµερών δυνάµενο να ̟αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α̟ό την υ̟ηρεσία, για ε̟ι̟λέον ενενήντα 
ηµέρες. 

 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο συµµετέχων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, συνεταιρισµός ή ένωση, την 

υ̟εύθυνη δήλωση θα την υ̟ογράψει ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ός τους ό̟ως ο νόµος ορίζει. 
∆εν χρειάζεται να ̟ροσκοµισθούν στην ε̟ιτρο̟ή διεξαγωγής του διαγωνισµού οι συµβάσεις, 

οι υ̟εύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα µε τα ο̟οία οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
εξασφάλισαν τις ̟ροαναφερόµενες συνεργασίες. 

Αυτά θα ̟αραµείνουν στο διαγωνιζόµενο να τα ελέγξει η υ̟ηρεσία αν δηµιουργηθεί 
̟ρόβληµα. 

 
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
� Οι ψεκασµοί θα γίνουν α̟ό 15-6-2018 έως 15-11-2018. Η έκταση και η ηµεροµηνία έναρξης του 

ψεκασµού θα καθορίζεται α̟ό τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Πρέβεζας, µετά α̟ό έγγραφη ή ̟ροφορική εντολή.  

� Ο εργολάβος υ̟οχρεούται να αρχίζει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες α̟ό την ειδο̟οίηση, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υ̟άρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι ο̟οίοι 
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̟ρέ̟ει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών α̟ό τον εργολάβο στην υ̟ηρεσία. Ε̟ίσης 

υ̟οχρεούται να συνεχίσει α̟ρόσκο̟τα τον ψεκασµό χωρίς διακο̟ή και να τον τελειώσει στο 

χρόνο ̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό την υ̟ογραφείσα σύµβαση, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση ανωτέρας 

βίας (̟ου ισχύουν τα ̟αρα̟άνω), την ̟ερί̟τωση δυσµενών καιρικών συνθηκών (ισχυροί 

άνεµοι, βροχή, καύσωνας κ.λ̟.) ό̟ου αυτό θα ̟ρέ̟ει να γίνει µετά α̟ό συνεννόηση µε την 

Υ̟ηρεσία και χορήγηση έγκρισης (έγγραφης ή ̟ροφορικής). 

� Ο εργολάβος υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται ̟ρόθυµα στις υ̟οδείξεις των Γεω̟όνων της 

δακοκτονίας (∆/ντή - Ε̟ό̟τη – Τοµεαρχών). 

� Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ψεκασµός δε γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις υ̟οδείξεις της ∆/νσης 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, ο εργολάβος ̟έραν των κυρώσεων 

̟ου αναφέρονται στα άρθρα της ̟αρούσας διακήρυξης δεν θα αµείβεται για το εκτελεσθέν 

έργο την ηµέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιµο̟οιηθέντων 

φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων για την ̟αρασκευή του ψεκαστικού υγρού. Ε̟ί ̟λέον ο 

χρόνος ̟ου χάθηκε µέχρι την εφαρµογή του σωστού ψεκασµού, λογίζεται σαν υστέρηση 

έναρξης και ε̟ιβάλλονται οι ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις. 

� Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

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

� Τα δακοκτόνα υλικά ̟αρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και ̟αραδίδονται σ΄ αυτόν α̟ό την 

α̟οθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας. Αυτά 

µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία, µε ευθύνη του εργολάβου. Μέχρι τη 

χρησιµο̟οίηση τους ή την ε̟ιστροφή τους στην α̟οθήκη (σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ερισσεύουν), θα 

̟ρέ̟ει να φυλάσσονται µε ευθύνη του, ε̟ίσης σε κλειστούς και δροσερούς χώρους, καλά 

ασφαλισµένους.  

� Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δηµόσιο υλικό και ε̟ίσης α̟οτελούν 

α̟οδεικτικό στοιχείο χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιστρέφονται χωρίς υ̟ολείµµατα και 

εντός των χαρτοκιβωτίων τους, στην α̟οθήκη τη ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 

Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, διαφορετικά ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 200 € και καθορίζεται, α̟ό 

την υ̟ηρεσία, νέα ηµεροµηνία για την ε̟ιστροφή τους χωρίς υ̟ολείµµατα. 

Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους 

στους υ̟ευθύνους.  

� Ο εργολάβος θα ̟ρέ̟ει να ενηµερώνει τις το̟ικές αρχές και να γνωστο̟οιεί µε γρα̟τή 

ανακοίνωση ̟ου θα τοιχοκολλά σε κεντρικά σηµεία των οικισµών το αναλυτικό ̟ρόγραµµα 

του ψεκασµού, ώστε να ειδο̟οιούνται τόσο οι ελαιο̟αραγωγοί, όσο και οι κτηνοτρόφοι και οι 

µελισσοκόµοι, για να διευκολύνουν τις εργασίες, ανοίγοντας τα ̟εριφραγµένα ελαιοκτήµατα, 

αλλά και α̟οµακρύνοντας τα ζώα ή τα µελισσοσµήνη. Σε ̟ερί̟τωση µη ανάρτησης  των 

ανακοινώσεων, θα ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο 100 € για κάθε ηµέρα και Το̟ική Κοινότητα και 

µ̟ορεί να ε̟αναληφθεί ο ψεκασµός µε δα̟άνη του εργολάβου. 

� Ο εργολάβος θα µεριµνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών µηχανηµάτων και 

ψεκαστήρων, έχοντας και αρκετά ε̟ι̟λέον των α̟αραίτητων σε ετοιµότητα (ρεζέρβες), ώστε 

να µην ̟αρουσιάζεται καµία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασµών. 

� Οι εργαζόµενοι θα ̟ρέ̟ει να έχουν την α̟αραίτητη α̟ό το νόµο ηλικία και µάλιστα θα ̟ρέ̟ει 

να α̟οφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18-65 ετών). 

� Με ευθύνη του εργολάβου θα ̟ρέ̟ει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών της δακοκτονίας και να τις εφαρµόζουν στην ̟ράξη. 

� Ο εργολάβος θα ̟ρέ̟ει να ελέγχει συνεχώς τις άδειες οδήγησης όλων των κινητών µέσων  

(ελκυστήρων, αγροτικών αυτοκινήτων κ.α.). 

� Για κάθε ατύχηµα ̟ερί των εργασιών ευθύνεται ο εργολάβος. 

� Ο έλεγχος των ψεκασµών ενδεχοµένως γίνει µε τη χρήση τεχνολογίας GPS-GIS. Ο α̟αραίτητος 

εξο̟λισµός (φορητό GPS) θα δοθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία ενώ η ̟αροχή ρεύµατος (µ̟αταρίες ή 
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σύνδεση µε το τρακτέρ) είναι ευθύνη του εργολάβου. Ε̟ίσης ο̟οιαδή̟οτε βλάβη ̟ροκληθεί, 

λόγω κακής χρήσης, βαραίνει τον εργολάβο. 

 

ΙΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Α. Σκευάσµατα - ∆οσολογίες 

Τα σκευάσµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν στους ψεκασµούς, ό̟ως και οι δοσολογίες και ο 

χρόνος εφαρµογής θα υ̟οδειχθούν α̟ό τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Πρέβεζας. 

Β. Εφαρµογή 

Κατά τον ψεκασµό θα διασ̟είρονται 300 γραµ. ̟ερί̟ου ψεκαστικού διαλύµατος ανά 

ψεκαζόµενο δέντρο. Θα ψεκάζονται όλα τα ελαιόδενδρα σε ελαιώνες µε αραιή ̟υκνότητα 

δέντρων (λιγότερα α̟ό 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δέντρο στους µέτριας ̟υκνότητας 

ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο σε ̟υκνούς ελαιώνες 

(̟ερισσότερα α̟ό 18 δέντρα ανά στρέµµα). 

Το ψεκαστικό µηχάνηµα θα ̟ρέ̟ει να έχει µικρή ̟ίεση (λιγότερη α̟ό 10 atm), ώστε το 

ψεκαστικό υγρό να ̟έφτει συγκεντρωµένο µε χοντρή σταγόνα (διαµ.>1mm) για να µ̟ορεί να 

̟αραµένει ̟ερισσότερο χρόνο νω̟ό και ̟ροσελκυστικό για το δάκο και να µην ξηραίνεται 

γρήγορα. 

Το µ̟εκ θα ̟ρέ̟ει να κλείνει κατά τη µετάβαση α̟ό δέντρο σε δέντρο, για να µην χάνεται 

άσκο̟α ψεκαστικό υγρό και για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος. 

Το ψεκαστικό υγρό θα ̟ρέ̟ει να κατευθύνεται στη βορινή ̟λευρά του δέντρου και στο 

εσωτερικό του φυλλώµατος ώστε να ̟αραµένει ̟ερισσότερο χρόνο σε νω̟ή κατάσταση. 

Ψεκασµοί δεν γίνονται τις α̟ογευµατινές ώρες λόγω συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών, 

̟εριορισµένης δυνατότητας ελέγχων και λόγω µειωµένης κίνησης του δάκου δύο ώρες ̟ερί̟ου 

̟ριν τη δύση του ηλίου. 

Το βυτίο θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟άντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών να 

̟λένεται µε σόδα. 

Τα βυτία και οι ψεκαστές µ̟ορεί να ̟αίρνουν νερό α̟ό ̟ηγές, ̟οτάµια, ρυάκια και 

̟ηγάδια, αν αυτό είναι ̟ολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα ̟ροστίθενται τα εντοµοκτόνα κοντά σε 

αυτά. 

Κατά την ̟αρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος ̟ρέ̟ει να γίνεται τρι̟λό ̟λύσιµο του 

κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου και ̟ροσθήκη του υγρού έκ̟λυσης µέσα στο βυτίο. 

Ο εργολάβος ε̟ιβαρύνεται µε όλες τις δα̟άνες καλής εφαρµογής και εξυ̟ηρέτησης των 

ψεκασµών, δηλαδή µεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την 

̟αρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος. 

Για τις το̟οθεσίες ̟ου δεν µ̟ορεί να καλύψει το ψεκαστικό µηχάνηµα (έλλειψη δρόµου, 

µεγάλη κλίση εδάφους, αλλε̟άλληλοι ̟εριφραγµένοι ελαιώνες κ.λ.̟.) θα ̟ρέ̟ει ο εργολάβος να 

διαθέτει 1-2 ψεκαστές µε ψεκαστήρα ̟λάτης εργαζόµενοι ̟αράλληλα µε τον ελκυστήρα, για την 

κάλυψη και αυτών των ̟εριοχών. Αν οι ̟εριοχές είναι εκτεταµένες σε ορισµένες κοινότητες τότε 

θα ̟ρέ̟ει να συγκροτείται ένα ε̟ι̟λέον συνεργείο µε ψεκαστήρες ̟λάτης. Οι ̟εριοχές αυτές θα 

γνωστο̟οιηθούν α̟ό την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής στον εργολάβο. 

Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να µην ψεκαστούν βιολογικά κτήµατα µε την 

̟ροϋ̟όθεση ότι αυτά έχουν σηµανθεί ̟εριµετρικά. 

Το ψεκαστικό διάλυµα θα ̟αρασκευάζεται και θα χρησιµο̟οιείται την ίδια ηµέρα. Η αξία 

µη χρησιµο̟οιηθέντος ψεκαστικού διαλύµατος της ίδιας ηµέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο 

εκτός ̟ερι̟τώσεων ανωτέρας βίας (̟.χ. α̟ότοµη µεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχηµα κ.α.) 

Αν χρειαστεί να α̟ορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα ̟ρέ̟ει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον 

ο̟οίο µετά το ψεκαστικό υγρό θα ̟ρέ̟ει να ̟έσει αρκετός ασβέστης και χώµα. 
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Η διάρκεια των ψεκασµών σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν θα υ̟ερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόµενες 

ηµέρες ό̟ως ε̟ιβάλλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η 

εκτέλεση του ψεκασµού δεν είναι δυνατή κά̟οια ηµέρα για λόγους ανωτέρας βίας (̟.χ. καιρικές 

συνθήκες) αυτός θα ε̟αναλαµβάνεται την αµέσως ε̟όµενη ηµέρα ̟ου θα καταστεί δυνατόν. 

Η α̟όδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος (βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) δεν θα 

υ̟ερβαίνει τα 1.000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα (ψεκασµός 3.000 δέντρων) και σε 

ορισµένες δύσκολές ̟εριοχές τα 500 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 1.500 δέντρων). Αυτό θα ̟ροκύψει 

α̟ό τη συνεργασία του εργολάβου και της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. Όταν 

̟ρόκειται για ψεκαστήρες ̟λάτης η εφαρµογή ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υ̟ερβαίνει 

τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500 δέντρων). 

Οι ελαιο̟αραγωγοί οφείλουν να ενηµερώνονται α̟ό τις Ανακοινώσεις των εργολάβων και 

α̟ό τα ΜΜΕ για τις ηµεροµηνίες των ψεκασµών και να φροντίζουν να υ̟άρχει α̟ρόσκο̟τη 

̟ρόσβαση των συνεργείων στα ελαιοκτήµατά τους. Σε ελαιώνες ̟εριφραγµένους και κλειδωµένους 

στους ο̟οίους δεν είναι δυνατή η ̟ρόσβαση στα συνεργεία, η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 

Κτηνιατρικής και ο εργολάβος δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη µη εφαρµογή του ψεκασµού σε 

αυτούς.  

 
ΙV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υ̟ερβαίνει τους 

28Ο C.  

∆εν θα γίνονται ψεκασµοί όταν ̟ρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεµος ̟αρα̟άνω α̟ό 

τέσσερα (4) µ̟οφόρ. 

Για την εφαρµογή των ̟αρα̟άνω την ευθύνη θα φέρουν ο ∆/ντής, ο ε̟ό̟της και οι 

τοµεάρχες δακοκτονίας, οι ο̟οίοι θα ̟ρέ̟ει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να 

̟αρακολουθούν τα δελτία καιρού. 

 
V. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του εργολάβου, σύµφωνα µε τα 

̟ροβλε̟όµενα α̟ό την ̟αρούσα διακήρυξη και τον κατωτέρω ̟ίνακα τεχνικών α̟αιτήσεων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ:   «Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟ό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων,  στα ̟λαίσια 
του                    ̟ρογράµµατος συλλογικής κατα̟ολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, 
στην Περιφερειακή               Ενότητα  Πρέβεζας». 

ΤΟΜΕΙΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ                         

(Οδηγός  -  
Ψεκαστής      - 

Τρακτέρ µε βυτίο 
≥500 λίτρα) 

Ψεκαστές µε 
ψεκαστήρα 

̟λάτης 

ΤΟΜΕΑΣ  Α'     
Ν. Σαµψούντας, Ν. Σινώ̟ης & Αρχαγγέλου, Μύτικα, 
Μιχαλιτσίου, Φλαµ̟ούρων, Νικό̟ολης, Καναλίου & 
Καστροσυκιάς τέσσερα (4) Ø 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 75.000     

ΤΟΜΕΑΣ  Β'     
Μυρσίνης & Μεγαδένδρου, Καµαρίνας, Κρυο̟ηγής, 
Εκκλησιών, ∆εσ̟οτικών, Άνω Ράχης, Ριζών, 
Χειµαδιού τέσσερα (4) δύο (2) 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 95.500     
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ΤΟΜΕΑΣ  Γ'     
Λούρου, Ωρω̟ού, Σφηνωτού, Βρυσούλας & 
Τρίκαστρου, Κοτσανό̟ουλου, Άνω & Κάτω  
Ρευµατιάς, Σκιαδά τέσσερα (4) δύο (2) 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 84.000     

ΤΟΜΕΑΣ  ∆'     
Πα̟αδατών, Γαλατά, Μελιανών, Ριζοβουνίου, 
Ρωµιάς, Αγ. Γεωργίου, Νέας Κερασούντας, 
Νικολιτσίου, Θεσ̟ρωτικού,  Πολυστάφυλου, 
Κρανιάς ̟έντε (5) τρεις (3) 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδένδρων : 104.000     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ                            
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΩΝ:   358.500 

δεκαε̟τά (17) ε̟τά (8) 

 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου για ο̟οιοδή̟οτε λόγο χρειαστεί να τρο̟ο̟οιηθεί η σύνθεση των 

συνεργείων, αυτό θα µ̟ορεί να γίνει µόνο µετά α̟ό αίτηση του εργολάβου και   αντίστοιχη 

έγκριση της Υ̟ηρεσίας. 

 
VΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 

Με ευθύνη και δα̟άνη του εργολάβου, ̟ροκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής 

δακοκτονίας θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής γεωργικών 

φαρµάκων, δηλαδή: 

1. Να µην υ̟άρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος α̟ό τους ψεκαστήρες. 

2. Ο ψεκαστής να χρησιµο̟οιεί αδιάβροχα ̟λαστικά γάντια, να φοράει ολόσωµη 

αδιάβροχη φόρµα και κα̟έλο, κατάλληλη µάσκα για την α̟οφυγή εισ̟νοών, γυαλιά για 

την ̟ροστασία των µατιών και ελαστικές µ̟ότες. 

3. Τα γάντια µετά α̟ό κάθε εφαρµογή ̟ρέ̟ει να ̟λένονται µε σα̟ούνι ̟ριν βγουν α̟ό τα 

χέρια καθώς και η φόρµα µετά τη χρησιµο̟οίησή της. 

4. Τα ̟αρα̟άνω µέσα ̟ροµηθεύει ο εργολάβος στο ̟ροσω̟ικό του. 

5. Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε είδους ατύχηµα του ̟ροσω̟ικού. 

 
VΙI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται α̟ό τον διευθυντή, τον ε̟ό̟τη και τους 

τοµεάρχες της δακοκτονίας. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο εργολάβος θα 

συµ̟ληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο εργασίας ̟ου θα του χορηγήσει η υ̟ηρεσία, στο ο̟οίο θα 

αναγράφονται τα ψεκαστικά µέσα, οι εργάτες, η ̟οσότητα του ψεκαστικού διαλύµατος ̟ου 

καταναλώθηκε, ο αριθµός των ̟ροστατευθέντων δέντρων κ.α. 

Τα ηµερήσια δελτία θα συνυ̟ογράφονται α̟ό τον εργολάβο και τον τοµεάρχη δακοκτονίας 

και θα υ̟οβάλλονται στην υ̟ηρεσία το αργότερο σε µια εβδοµάδα µετά το τέλος του ψεκασµού. 

Η ευθύνη του τοµεάρχη δακοκτονίας αφορά την ̟οιότητα της εργασίας των ψεκασµών, την 

κάλυψη όλης της ̟εριοχής και την κατανάλωση φυτοφαρµάκων. 

Θα ̟ρέ̟ει να γίνεται αυστηρός έλεγχος ώστε να ̟λένονται καλά µε νερό τρεις φορές τα 

άδεια δοχεία των εντοµοκτόνων. 

 
VIΙI. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται α̟ό τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο. ∆εν µ̟ορεί όµως 

σε καµιά ̟ερί̟τωση να είναι κατώτερη της συλλογικής σύµβασης εργασίας ̟ου δίνεται κάθε 

χρόνο α̟ό τα συναρµόδια Υ̟ουργεία (ΚΥΑ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΤΟΜΕΙΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΨΕΚΑΖΟ-
ΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟ∆Ε-

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕ-
ΚΑΣΜΩΝ ΧΩ-
ΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΚΟΣΤΟΣ ΨΕ-
ΚΑΣΜΩΝ ΜΕ 
ΦΠΑ (24%) 

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

2 
Ν. Σινώπη & Αρ-
χάγγελος 9.000 18.000 0,070 

4 
2.520,00 3.124,80 

3 Μύτικας 4.500 9.000 0,070 4 1.260,00 1.562,40 
4 Μιχαλίτσι 12.000 24.000 0,070 4 3.360,00 4.166,40 
5 Φλάµπουρα 6.000 12.000 0,070 4 1.680,00 2.083,20 
6 Νικόπολη 6.000 12.000 0,070 4 1.680,00 2.083,20 

7 
Κανάλι & Κα-
στροσυκιά 33.000 66.000 0,070 

4 
9.240,00 11.457,60 

  ΣΥΝΟΛΟ 75.000 150.000     21.000,00 26.040,00 
                
  Β΄ ΤΟΜΕΑΣ              

1 
Μυρσίνη & Μεγα-
δένδρο 30.000 60.000 0,080 4 9.600,00 11.904,00 

2 Καµαρίνα 18.000 36.000 0,080 4 5.760,00 7.142,40 
3 Κρυοπηγή 9.000 18.000 0,080 4 2.880,00 3.571,20 
4 Εκκλησιές 4.000 8.000 0,080 4 1.280,00 1.587,20 
5 ∆εσποτικά 6.500 13.000 0,080 4 2.080,00 2.579,20 
6 Άνω Ράχη 4.000 8.000 0,080 4 1.280,00 1.587,20 
7 Ριζά 9.000 18.000 0,080 4 2.880,00 3.571,20 
8 Χειµαδιό 15.000 30.000 0,080 4 4.800,00 5.952,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 95.500 191.000     30.560,00 37.894,40 
                
  Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ              

1 Λούρος 24.000 48.000 0,074 4 7.104,00 8.808,96 
2 Ωρωπός 27.000 54.000 0,074 4 7.992,00 9.910,08 
3 Σφηνωτό 6.000 12.000 0,074 4 1.776,00 2.202,24 

4 
Βρυσούλα-
Τρίκαστρο 11.500 23.000 0,074 

4 
3.404,00 4.220,96 

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

6 
Άνω & Κάτω 
Ρευµατιά 2.500 5.000 0,074 

4 
740,00 917,60 

7 Σκιαδάς 1.000 2.000 0,074 4 296,00 367,04 
  ΣΥΝΟΛΟ 84.000 168.000     24.864,00 30.831,36 
                
  ∆΄ ΤΟΜΕΑΣ             

1 Παπαδάτες 36.000 72.000 0,084 4 12.096,00 14.999,04 
2 Γαλατάς 19.000 38.000 0,084 4 6.384,00 7.916,16 
3 Μελιανά 2.000 4.000 0,084 4 672,00 833,28 
4 Ριζοβούνι 8.500 17.000 0,084 4 2.856,00 3.541,44 
5 Ρωµιά 3.500 7.000 0,084 4 1.176,00 1.458,24 
6 Αγ. Γεώργιος 3.000 6.000 0,084 4 1.008,00 1.249,92 
7 Νέα Κερασούντα 3.000 6.000 0,084 4 1.008,00 1.249,92 
8 Νικολίτσι 23.000 46.000 0,084 4 7.728,00 9.582,72 
9 Θεσπρωτικό 2.000 4.000 0,084 4 672,00 833,28 

10 Πολυστάφυλο 1.000 2.000 0,084 4 336,00 416,64 
11 Κρανιά 3.000 6.000 0,084 4 1.008,00 1.249,92 
  ΣΥΝΟΛΟ 104.000 208.000     34.944,00 43.330,56 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ 358.500 717.000     111.368,00 138.096,32 





Σελίδα 40 από 62  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑ Α΄ 
 

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

του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

 

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

πολη, 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,  ………..…………… 2018 

        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 2018, στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 

 

ΤΟΜΕΑΣ Β΄: Μυρσίνη & Μεγαδέντρο, Καµαρίνα, Κρυοπηγή, Εκκλησιές, ∆εσποτικά, Άνω Ράχη, 

Ριζά, Χειµαδιό. 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 95.500 

 
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 

Ονοµατεπώνυµα                  

Ψεκαστών 
Υπογραφή 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Σύνολο: 
  

 
 

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστών µε ψεκαστήρα πλάτης 
 

Υπογραφή 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Σύνολο: 

 
 
Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή): 

………………………………………………………………………………... 

 

 
       ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2018 
        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 2018, στην Περιφε-

ρειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

 

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄: Λούρος, Ωρωπός, Σφηνωτό, Βρυσούλα & Τρίκαστρο, Κοτσανόπουλο, 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 

Ονοµατεπώνυµα                  

Ψεκαστών 
Υπογραφή 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Σύνολο: 
  

 
 

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστών µε ψεκαστήρα πλάτης 
 

Υπογραφή 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
Σύνολο: 
 
 
Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή): 
 
………………………………………………………………………………. 

 

 
       ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2018 
        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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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 2018, στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα  Πρέβεζας». 
 
ΤΟΜΕΑΣ ∆΄: Παπαδάτες, Γαλατάς, Μελιανά, Ριζοβούνι, Ρωµιά, Άγ. Γεώργιος, Νέα Κερασούντα, 
Νικολίτσι, Θεσπρωτικό, Άσσος, Πολυστάφυλλο, Κρανιά. 

Σύνολο Ψεκαζοµένων Ελαιοδέντρων: 104.000 
 
Ι.  Απαιτούµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό 

Τρακτέρ                                              
µε βυτίο ≥500 λίτρα 

Οδηγοί Ψεκαστές 
Ψεκαστές                                                           

µε ψεκαστήρα πλάτης 

Πέντε (5) Πέντε (5) Πέντε (5) Τρεις (3) 

 
 

ΙΙ.  Προσφερόµενος Εξοπλισµός και Προσωπικό 

 
Αρ. Κυκλ. Τρακτέρ       

µε βυτίο ≥500 λίτρα 
Ονοµατεπώνυµα                

Οδηγών 
Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµα                  

Ψεκαστών 
Υπογραφή 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

     

 

Σύνολο: 
  

 
 

Ονοµατεπώνυµα Ψεκαστώνµε ψεκαστήρα πλάτης 
 

Υπογραφή 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Σύνολο: 
 
Υπεύθυνος Τοµέα (ονοµατεπώνυµο και υπογραφή): 
 
………………………………………………………………………………... 

 

 
       ΠΡΕΒΕΖΑ,  ………..…………… 2018 

        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

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

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

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

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

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

  
 

      

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

A΄ ΤΟΜΕΑΣ 

α/α 
∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα ή 

Οικισµός 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 
ψ
εκ
α
σ
µ
ώ
ν 
 

Ψεκαζόµενα  Ε-
λαιόδεντρα 

Ανώτερη τιµή  
ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο (σε € 
χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισµός για  
έναν ψεκασµό (σε € 

χωρίς ΦΠΑ) 

Προσφερόµενη 
τιµή σε € ανά 
ψεκαζόµενο ε-
λαιόδεντρο για 

ένα ψεκασµό (χω-
ρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
σε € για ένα ψεκασµό (χωρίς 
ΦΠΑ) ανά ∆ηµοτική/Τοπική 

Κοινότητα 

Προσφερόµενη τιµή ανά 
∆ηµοτική/Τοπική Κοινό-
τητα για το σύνολο (4) 

των ψεκασµών (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Ν. Σαµψούντα 4 4.500 0,070 315,00    

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

3 Μύτικας 4 4.500 0,070 315,00       

4 Μιχαλίτσι 4 12.000 0,070 840,00       

5 Φλάµπουρα 4 6.000 0,070 420,00       

6 Νικόπολη 4 6.000 0,070 420,00       

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

  ΣΥΝΟΛΟ 
 

75.000 
  

15.525,00       





Σελίδα 45 από 62 

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

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

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

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

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

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

  
 

      

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ 

α/α 
∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα ή 

Οικισµός 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 
ψ
εκ
α
σ
µ
ώ
ν 

  
  

   

Ψεκαζόµενα  Ε-
λαιόδεντρα 

Ανώτερη τιµή  
ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο (σε € 
χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισµός για  
έναν ψεκασµό (σε € 

χωρίς ΦΠΑ) 

Προσφερόµενη 
τιµή σε € ανά 
ψεκαζόµενο ε-
λαιόδεντρο για 

ένα ψεκασµό (χω-
ρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
σε € για ένα ψεκασµό (χωρίς 
ΦΠΑ) ανά ∆ηµοτική/Τοπική 

Κοινότητα 

Προσφερόµενη τιµή ανά 
∆ηµοτική/Τοπική Κοινό-
τητα για το σύνολο (4) 

των ψεκασµών (χωρίς 
ΦΠΑ) 

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

2 Καµαρίνα 4 18.000 0,080 1.440,00       

3 Κρυοπηγή 4 9.000 0,080 720,00       

4 Εκκλησιές 4 4.000 0,080 320,00       

5 ∆εσποτικά 4 6.500 0,080 520,00       

6 Άνω Ράχη 4 4.000 0,080 320,00       

7 Ριζά 4 9.000 0,080 720,00       

8 Χειµαδιό 4 15.000 0,080 1.200,00    

  ΣΥΝΟΛΟ 
 

95.500 
  

7.640,00       





Σελίδα 46 από 62 

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

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

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

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

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

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

  
 

      

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ 

α/α 
∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα ή 

Οικισµός 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 
ψ
εκ
α
σ
µ
ώ
ν 

Ψεκαζόµενα  Ε-
λαιόδεντρα 

Ανώτερη τιµή  
ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο (σε € 
χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισµός για  
έναν ψεκασµό (σε € 

χωρίς ΦΠΑ) 

Προσφερόµενη 
τιµή σε € ανά 
ψεκαζόµενο ε-
λαιόδεντρο για 

ένα ψεκασµό (χω-
ρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
σε € για ένα ψεκασµό (χωρίς 
ΦΠΑ) ανά ∆ηµοτική/Τοπική 

Κοινότητα 

Προσφερόµενη τιµή ανά 
∆ηµοτική/Τοπική Κοινό-
τητα για το σύνολο (4) 

των ψεκασµών (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Λούρος 4 24.000 0,074 1.776,00       

2 Ωρωπός 4 27.000 0,074 1.998,00       

3 Σφηνωτό 4 6.000 0,074 444,00       

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

5 Κοτσανόπουλο 4 12.000 0,074 888,00       

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

7 Σκιαδάς 4 1.000 0,074 74,00       

  ΣΥΝΟΛΟ 
 

84.000 
  

6.216,00       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ                :  ………………………………………..……………………………………………….. 

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

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

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

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

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

         

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆΄ ΤΟΜΕΑΣ 

α/α 
∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα ή 

Οικισµός 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 
ψ
εκ
α
σ
µ
ώ
ν 

  
  

  

Ψεκαζόµενα  Ε-
λαιόδεντρα 

Ανώτερη τιµή  
ανά ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο (σε € 
χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισµός για  
έναν ψεκασµό (σε € 

χωρίς ΦΠΑ) 

Προσφερόµενη 
τιµή σε € ανά 
ψεκαζόµενο ε-
λαιόδεντρο για 

ένα ψεκασµό (χω-
ρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο προσφερόµενης τιµής 
σε € για ένα ψεκασµό (χωρίς 
ΦΠΑ) ανά ∆ηµοτική/Τοπική 

Κοινότητα 

Προσφερόµενη τιµή ανά 
∆ηµοτική/Τοπική Κοινό-
τητα για το σύνολο (4) 

των ψεκασµών (χωρίς 
ΦΠΑ) 

1 Παπαδάτες 4 36.000 0,084 3.024,00       

2 Γαλατάς 4 19.000 0,084 1.596,00       

3 Μελιανά 4 2.000 0,084 168,00       

4 Ριζοβούνι 4 8.500 0,084 714,00       

5 Ρωµιά 4 3.500 0,084 294,00       

6 Αγ. Γεώργιος 
4 

3.000 0,084 252,00       

7 Νέα Κερασούντα 4 3.000 0,084 252,00       

8 Νικολίτσι 4 23.000 0,084 1.932,00    

9 Θεσπρωτικό 4 2.000 0,084 168,00    

10 Πολυστάφυλο 4 1.000 0,084 84,00    

11 Κρανιά 4 3.000 0,084 252,00    

  ΣΥΝΟΛΟ 
 

104.000 
  

8.736,00       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Ι. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστηµα…………………………………….. 

(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 

Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

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

ΕΥΡΩ ................. 

 

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

νέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού προσώ-

που / της εταιρείας .......................................... ∆/νση 

......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ 

των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π. ατοµικά 

και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ 

τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης) δια τη συµµετοχή του / της εις το διενεργού-

µενο διαγωνισµό της .............................................................., για τη 

....................................................................................................................................

................. 

....................................................................................................................................

........................... 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό α-

πορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

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

πηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την η-

µεροµηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει µέχρι την....................................................................... (1) 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆η-

µόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

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

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 

(1)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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ΙΙ. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

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

          ΕΥΡΩ…………………………………….  

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

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

ΕΥΡΩ …………………… 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………….. ∆/νση ……………………………………………………………. (ή σε 

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

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

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

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

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

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

προ Φ.Π.Α.. 

  

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

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

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

 

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

µία ισχύ. 

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

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

ξης της.  

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

τέλος χαρτοσήµου. 

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

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

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

 

        (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

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

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

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

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετι-
κού CPV): [Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα 

πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 

2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας] CPV: [77100000-1]-Γεωργικές Υπηρεσίες 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……………………………………] 
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΤΟΜΕΙΣ Α, Β, Γ, ∆] 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [∆ΙΑΚΗ-
ΡΥΞΗ αριθµ. αρ.πρωτ. 49216/1866/20-04-2018] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

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

[   ] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

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

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

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

[……] 
[……] 

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

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

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

vi· 

2. δωροδοκία
vii ,viii· 

3. απάτηix· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςx· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας

xi· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xii. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδί-
κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii  το 
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……][……]xiv 

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

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθη- [……] 
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καν
xviii : 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xix, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες [……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):xxi 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό πα-
ράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων 
ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και ερ-
γατικού δικαίουxxii; 

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

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

xxiv Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβα-
ρό επαγγελµατικό παράπτωµα

xxv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων
xxvi, λόγω 

της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθε-
σης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλεια

xxviii  κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοι-
ες κυρώσεις;  Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πλη-
ροφορίες: 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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νται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 
φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

  





Σελίδα 59 από 62 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικο-
νοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κρι-
τηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επι-
λογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

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

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σο-
βαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυ-
στέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέ-
ρονται

xxx, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν

xxxi. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην µου στην Περιφέρεια Ηπείρου – 
Π. Ε. Πρέβεζας, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις ο-

ποίες έχω υποβάλλει στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

για τους σκοπούς της συµµετοχής στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη εργο-
λάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογι-
κής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
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και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
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μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 

xxviii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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