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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία 

Περιφέρεια Αττικής 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων 
Τμήμα Προμηθειών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού  
Πόλη Πειραιάς 
Ταχυδρομικός Κωδικός 185 31 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS GR300 
Τηλέφωνο 2131601641, 2131601644 
Φαξ 2131601643 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tpromithion.n@patt.gov.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες Μ. Βαζακοπούλου, Β. Ροδοπούλου 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.patt.gov.gr 

 
Είδος αναθέτουσας αρχής  
Η αναθέτουσα αρχή είναι Περιφέρεια – μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική 
Κυβέρνηση (υποτομέας ΟΤΑ). 

Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας αρχής 
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

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

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής 
μέσω επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017. Η δαπάνη βαρύνει την 
με Κ.Α.Ε.: 087901 σχετική πίστωση του Ε.Φ. 08.072 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2017. 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με επίγειους δολωματικούς 
ψεκασμούς, στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017. Υπολογίζεται να 
προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα με έως και τρεις και τρία δέκατα (3,3) επεμβάσεις. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 90922000-6  

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα δύο (2) κάτωθι τμήματα: 
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Το ΤΜΗΜΑ 1 αφορά στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 180.000 προστατευόμενα δέντρα 
της ελαιοκομικής περιοχής του Δήμου Πόρου και έχει εκτιμώμενη αξία 27.621,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το ΤΜΗΜΑ 2 αφορά στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 616.000 προστατευόμενα δέντρα 
της ελαιοκομικής περιοχής του Δήμου Τροιζηνίας και έχει εκτιμώμενη αξία 94.525,20€ χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα ή για όλα τα Τμήματα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 151.461,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 
122.146,20€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 29.315,09€. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-10-
2017.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,093€, και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης. 
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από: 
1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
2. Την με αρ. 109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο έκτο του ν. 4431/2016 (Α' 207), το άρθρο 22 του ν. 4441/2016 (Α' 227), το άρθρο 50 
του ν. 4446/2016 (Α' 240), το άρθρο 46 του ν. 4447/2016 (Α' 241), το άρθρο 34 του ν. 
4456/2017 (Α' 24) και το άρθρο 54 του ν. 4465/2017 (Α' 47), 

4. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», 
6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου», 
8. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές»,  

9. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

10. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

11. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  
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12. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

13. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
46 του ν. 3801/2009 (Α' 163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», 

14. Τον ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», 

15. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
16. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
17. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
18. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  
19. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανόνες Δημοσιότητας», 
20. Την με αρ. 13289/2015 (Β' 1716) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», 

21. Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

22. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για α) τη 
διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς 
χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του Συστήματος για τη γνωστοποίηση 
εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση 
εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ»,  

23. Την με αρ. Π1/2380/18.12.2012 (Β' 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων», 

24. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός 
διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών 
καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ 
(Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων», 

25. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο», 

26. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Υπουργική Απόφαση «Κύρωση Πλαισίου 
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», 

27. Την αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β' 39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

28. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», 

29. Την με αρ. 388/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν: α) η 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών Προμηθειών και 
Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και β) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών επί των Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
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30. Τον ν.δ. 2413/1953 (Α' 125) «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελιάς», όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν.δ. 2939/1954 (Α' 170) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ.2413/1953 Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελιάς», 

31. Την με αρ. 307218/3378/12-5-1976 εγκύκλιο του Υπουργείου Γεωργίας περί της οργάνωσης 
και διοίκησης του έργου της δακοκτονίας, 

32. Το με αρ. 70619/2-4-1996 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας περί της οργάνωσης και 
διοίκησης του έργου της δακοκτονίας, 

33. Την με αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης 
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού 
επιθεώρησης», 

34. Την με αρ. 8197/90920/22-7-2013 (Β' 1883) Απόφαση των Υπουργών Υγείας − Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων − Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος», 

35. Τον ν. 4036/2012 (Α' 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 19,  

36. Την με αρ. 5919/62354/13-5-2014 (με ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων», 

37. Το με αρ. πρωτ. 2354/27183/2-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής «Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2016 - 
Προϋποθέσεις εφαρμογής», 

38. Το με αρ. πρωτ. 5281/59893/24-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων - Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής «Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2016 - 
Προϋποθέσεις εφαρμογής», 

39. Το με αρ. 12749/138464/09-12-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 
έτος 2017»,  

40. Την με αρ. 321/24-1-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων «Ανάθεση Καθηκόντων 
Προσωπικού Δακοκτονίας Π.Ε. Νήσων για το έτος 2017», 

41. Την με αρ. 6102/23-02-2017 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή ποσού ύψους 18.582.941,00€ σε 
Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη 
δαπανών δακοκτονίας», 

42. Το με αρ. 1256/20-3-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στην διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης 
εργολάβου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας 
της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, 

43. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

44. Την με αρ. 393/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2017», 

45. Την με αρ. 109291/39630/27-12-2016 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Αττικής», 

46. Την υπ’ αρ. 61/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση 
σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017», 
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47. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Διακήρυξης χωρίς το Φ.Π.Α. υπολείπεται των ορίων 
της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, πλην όμως η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των 
Διαγωνισμών που θα διενεργηθούν το 2017 από την Περιφέρεια Αττικής υπερβαίνει τα ποσά 
των κατώτατων ορίων της προαναφερόμενης Οδηγίας, και εν προκειμένω διενεργείται 
ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός, 

48. Την με αρ. 386/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η διάθεση πίστωσης για την πληρωμή α) του εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών 
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017 β) της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της σχετικής 
Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, 

49. Την με αρ. 66068/29-3-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 7Υ9Ξ7Λ7-Ψ5Θ και 
ΑΔΑΜ: 17REQ006010095) ύψους 165.000,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικ. 
έτους 2017 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1560 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 
1318, 

50. Την με αρ. 66075/29-3-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΡΑΘ7Λ7-Δ9Ψ) 
ύψους 1.000,00€ στον ΚΑΕ 084101 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2017 της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1561 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 1319, 

51. Την με αρ. 842/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση 
διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού καθώς και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ 
αριθμ. 2/2017 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων εφαρμογής επίγειων 
δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή 
του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 
2017, συνολικού προϋπολογισμού 151.461,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)». 

 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 
από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 1 και 4) του ν. 4412/2016. 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
11-4-2017 11-4-2017 11-5-2017 και ώρα 14:00:00 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
1.6 Δημοσιότητα 
 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4412/2016, συνταγμένη κατά το άρθρο 65 
του ίδιου νόμου και το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 
της Επιτροπής, απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10-4-2017 στην Υπηρεσία 
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Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προσωρινός αριθμός αναφοράς: 2017-048599 (17-143079-
001)).  
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό (α/α): 40060.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της δημοσιεύεται: 
 στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του ν. 4412/2016, 

 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. 

Προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται: 
 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
 στον Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία 

(1) τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016, 
 στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr σύμφωνα 

με την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010. 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό 
οικονομικό τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ενώ στον Ελληνικό τοπικό τύπο τον/τους 
ανάδοχο/αναδόχους.  
 
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 επιλεγούν, 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 
1. η προκήρυξη της σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης, 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Σχέδιο Σύμβασης 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της παρούσας διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται 
με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Η Διακήρυξη διατίθεται ατελώς και από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων, 
Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη 
είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά, εφόσον αναλάβουν τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής. Η Περιφέρεια Αττικής αποστέλλει την Διακήρυξη μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή 
άφιξη της στον ενδιαφερόμενο. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από την υπηρεσία μας (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς), από την κ. M. 
Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641. 

Πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
(Δημοσθένους 1-3, Πειραιάς) από την κ. Ε. Μαρούλη, τηλέφωνο: 2131618532. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους 
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 
που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 
αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής. 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5-10-
1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
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ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και  
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω 
στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και  
η) τον τίτλο της σύμβασης, στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα V της παρούσας 
Διακήρυξης. 
 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,   
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί 
ωστόσο αυτό να απαιτηθεί εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό), οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
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για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 
του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλουν προσφορά, ως εξής: 

 για το ΤΜΗΜΑ 1 η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 552,42€ (πεντακόσια 
πενήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά), 

 για το ΤΜΗΜΑ 2 η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.890,50€ (χίλια 
οκτακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά). 

Προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο 
ποσό, απορρίπτεται.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3, 
δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα Διακήρυξη δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
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ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
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 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 
με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό), προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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 παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  
 
2.2.3.4. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
 
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 
 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. 
Ειδικότερα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
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οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών για την τελευταία τριετία ίσο ή μεγαλύτερο του 1/3 της προϋπολογισθείσης δαπάνης 
χωρίς ΦΠΑ του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλουν προσφορά.  
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης,  

β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, με τα ανάλογα πιστοποιητικά, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την 
αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής 
γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης», 

γ) να διαθέτουν το ανάλογο προσωπικό στελέχωσης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων, όπου σε κάθε συνεργείο να υπάρχει ένας κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 του ν. 4036/2012 (Α' 8).  

δ) να διαθέτουν ισάριθμες GPS-GPRS με τα ψεκαστικά συγκροτήματα και ψεκαστικά συνεργεία με 
το ανάλογο λογισμικό (παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο),  

ε) να διαθέτουν μέσα προστασίας στο ανάλογο προσωπικό στελέχωσης του εξοπλισμού 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.  
 
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη Διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας Διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 
και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος II της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.  
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων 
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 
 
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
                                                             
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας 
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις τους, όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 
Στην περίπτωση εγκατάστασής τους στην Ελλάδα η φορολογική ενημερότητα εκδίδεται από το 
Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) και η ασφαλιστική ενημερότητα εκδίδεται από τον 
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκαταστημένοι στην Ελλάδα το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός 
Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 
εκκαθάριση. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 
2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι 
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 
75), ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (καταλληλόλητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
- μέλους εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμα τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
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Β.3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 (οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια) οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς (και σε περίπτωση μη 
τήρησης ισολογισμών φορολογικές δηλώσεις) της τελευταίας τριετίας από τα οποία θα προκύπτει 
ότι το ύψος του γενικού κύκλου εργασιών κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο του 1/3 της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του/των 
Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλουν προσφορά. Στην περίπτωση που ο 
οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας προσκομίζει ισολογισμούς ή 
φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.  
 
Β.4. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.6 (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) 
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το/την οποίο/οποία προκύπτει ότι έχουν 
εκτελέσει κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφή 
με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως 
υπογραφεί από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, 
υποβάλλεται δήλωση του ιδιωτικού οργανισμού, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική σύμβαση έργου. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), στην οποία θα 
δηλώνουν: 

 τον αριθμό και το είδος των ψεκαστικών μηχανημάτων ή Φ.Ι.Χ. που διαθέτουν,  
 τον αριθμό των εργατών που θα χρησιμοποιήσουν (οδηγούς μηχανημάτων, ψεκαστές 

μηχανημάτων, ψεκαστές πλάτης),  
 τα στοιχεία του ψεκαστή ανά ψεκαστικό συνεργείο που θα είναι κάτοχος του 

πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του 
άρθρου 19 του ν.4036/2012 (Α' 8). 

3. Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 
από εξουσιοδοτημένο συνεργείο, σύμφωνα με την αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και 
διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης». 

4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και του σε ισχύ ασφαλιστήριου συμβολαίου 
των ιδιόκτητων ψεκαστικών μηχανημάτων ή Φ.Ι.Χ.  

5. Για τα μισθωμένα ψεκαστικά μηχανήματα (ελκυστήρες) ή Φ.Ι.Χ. θα προσκομίζουν: 

 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής του ιδιοκτήτη και 
με διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών που θα ισχύει από 15-06-2017 και έως 
15-10-2017. 

ή 
 υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), του ιδιοκτήτη του 

ελκυστήρα ή Φ.Ι.Χ. με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής αυτού όπου: 
α) θα δηλώνεται ότι θα εκμισθώσει το ψεκαστικό του μηχάνημα ή το Φ.Ι.Χ. στον 
εργολάβο, εφόσον του κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της παρούσας Διακήρυξης και για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών (από τις 15-06-2017 και έως 15-10-2017). 
β) θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του ψεκαστικού μηχανήματος ή του Φ.Ι.Χ και 
τα χαρακτηριστικά του (μέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήματος 
κ.τ.λ.) 

Συνημμένα στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας 
κυκλοφορίας και του σε ισχύ ασφαλιστήριου συμβολαίου του ψεκαστικού μηχανήματος ή 
του Φ.Ι.Χ. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), στην οποία θα δηλώνουν 
ότι θα διαθέσουν ισάριθμες συσκευές GPS-GPRS με τα ψεκαστικά συγκροτήματα και 
ψεκαστικά συνεργεία με το ανάλογο λογισμικό (παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) με 
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δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής των διαδρομών του ψεκαστικού οχήματος και ότι θα 
γνωρίσει τον κωδικό πρόσβασης στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής.  

7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75), στην οποία θα δηλώνουν: 
 θα παρέχουν στους ψεκαστές τα μέσα προστασίας (φόρμες μάσκες γάντια κ.λ.π.) της 

παραγράφου V του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά 
την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών,  

 θα πραγματοποιηθεί τριπλό πλύσιμο στο κενό της συσκευασίας των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων αμέσως μετά το άδειασμα του περιεχομένου του κατά 
την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 

 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Εάν ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζει την έναρξη επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και τις τυχόν μεταβολές του. 
 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
  
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 
 
2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την 
ανώτατη τιμή, ήτοι 0,093€, και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.  
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 
με αρ. Π1/2390/2013 (Β' 2677) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της με αρ. Π1/2390/2013 
(Β' 2677) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά 
του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα 
Διακήρυξη. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
και την παρούσα Διακήρυξη.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στο 
Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής 
Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος), σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 
των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων οικονομικών 
φορέων στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) περιλαμβάνουν τα 
κάτωθι:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την 
παρούσα Διακήρυξη, έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (Παράρτημα II). 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να αποθηκεύσει το αρχείο espd-request.xml στον 
υπολογιστή του, να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, να 
επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ. 
Έπειτα συμπληρώνει τα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα 
πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης, επιλέγει «Εκτύπωση» σε μορφή .pdf και 
αποθηκεύει το αρχείο στον υπολογιστή του. Τέλος υπογράφει ψηφιακά το αρχείο και το υποβάλλει.  

Επισημαίνεται ότι: 
 Στο Μέρος II του ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας αναφέρει την/τις παρτίδα/παρτίδες, ήτοι το/τα 

Τμήμα/Τμήματα, για τα οποία επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά. 

 Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
ψηφιακή υπογραφή του/των κατά νόμο υπόχρεου/ων. 

 Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να 
υπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ Όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ το 
ΕΕΕΣ υπογράφουν οι διαχειριστές.  Όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. ή Συνεταιρισμός το 
ΕΕΕΣ υπογράφουν ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, το ΕΕΕΣ υπογράφουν οι 
νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
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 Οικονομικός φορέας που συμμετέχει μεμονωμένα στο διαγωνισμό συμπληρώνει και 
υποβάλει ένα ΕΕΕΣ 

 Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υπό τη μορφή ένωσης ή 
κοινοπραξίας, οφείλουν να απαντήσουν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ να 
συμπληρώσουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ και να 
υποβάλουν χωριστά ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα – μέλος που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει μέρος 
της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να συμπληρώσει το Μέρος 
ΙΙ.Δ. και να δηλώσει το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που θα αναλάβουν καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της 
συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ του συμμετέχοντα οικονομικού 
φορέα και χωριστό ΕΕΕΣ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων, όπου παρατίθενται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙΙ του ΕΕΕΣ 
για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω 
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις 
ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο 
το δικό του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για 
τους φορείς στους οποίους στηρίζεται.   

 
β) Την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας Διακήρυξης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του/των Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/οποία 
υποβάλλει προσφορά, ως εξής: 

 για το ΤΜΗΜΑ 1 η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 552,42€ (πεντακόσια 
πενήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά), 

 για το ΤΜΗΜΑ 2 η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.890,50€ (χίλια 
οκτακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά). 

Προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο 
ποσό, απορρίπτεται.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα V της παρούσας 
Διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης, συντάσσεται 
συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
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υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ψηφιακά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επιπρόσθετα ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να συμπληρώσει το Υπόδειγμα Τεχνικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο έχει αναρτηθεί σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το υπογράψει ψηφιακά και να το επισυνάψει στο σύστημα σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, ο φάκελος με την 
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει την Τεχνική Προσφορά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ψηφιακά) πρέπει να ταυτίζονται. 
Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Επιπρόσθετα ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να συμπληρώσει το Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο έχει 
αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., να το υπογράψει ψηφιακά και να το επισυνάψει στο σύστημα σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf.  

Στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς θα αναφέρονται ρητά:  
(Α) = η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (24%) για το Τμήμα 1, η οποία θα αφορά στο σύνολο των 
180.000 προστατευόμενων δέντρων του Δήμου Πόρου καθώς και για έως και τρεις και τρία δέκατα 
(3,3) επεμβάσεις από εδάφους, ή / και 
(Β) = η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (24%) για το Τμήμα 2. η οποία θα αφορά στο σύνολο των 
616.000 προστατευόμενων δέντρων του Δήμου Τροιζηνιας καθώς και για έως και τρεις και τρία 
δέκατα (3,3) επεμβάσεις από εδάφους. 

Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία, ανά ψεκαζόμενο δέντρο. Η τιμή θα 
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο 
αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της 
παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του 
ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

Η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 είναι 8% επί 
της καθαρής αξίας. 
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Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της τυχόν 
παράτασης της καθώς και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα αναπροσαρμόζεται.  

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω προσφερόμενης τιμής 
θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει την 
ανώτατη εκτιμώμενη αξία, όπως αυτή καθορίζεται στη παρούσα Διακήρυξη. 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 
 
2.4.8  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική – Προσφορά»), 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της 
παρούσας Διακήρυξης, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  
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ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας Διακήρυξης καθώς και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 
3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την 
αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 
και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - ,Τεχνική 
Προσφορά» την ΠΕΜΠΤΗ, 18-5-2017 και ώρα 10:00:00. 

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

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας 
που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω του αρμόδιου πιστοποιημένου στο Σύστημα οργάνου της, 
ήτοι της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών Προμηθειών 
και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 
α) Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, σε τρία αντίτυπα, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της.  
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εξετάζοντας 
την πληρότητα και ορθότητα τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 
συντάσσει πρακτικό, σε τρία αντίτυπα, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, όπου γνωμοδοτεί 
για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών.  
Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών εξετάζοντας την 
πληρότητα και ορθότητα τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και συντάσσει 
πρακτικό σε τρία αντίτυπα το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, όπου γνωμοδοτεί 
αιτιολογημένα για την αποδοχή ή την απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, δηλ. προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής ανά επιμέρους στάδιο επικυρώνεται, έπειτα από 
σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η 
οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας 
Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής τους στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, 2ος όροφος). 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 
2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης , ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, 
σε τρία αντίτυπα, από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και του πρακτικού της Επιτροπής 
έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις  
 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση 
της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή 
αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα 
αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Το παράβολο αυτό 
προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης, αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω 
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται 
μετά την θέση σε ισχύ των διατάξεων του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 
διέπονται από τις εν λόγω διατάξεις. 
 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, χωρίς ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από 
το συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσμου.  
 
4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
4.4 Υπεργολαβία 
 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
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υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
4.4.4. Η αναθέτουσα αρχή δεν καταβάλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την 
εκτέλεση υπηρεσίας δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. 
 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Επίσης η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους 
σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
 

17PROC006057185 2017-04-11



 

Σελίδα 33 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
5.1 Τρόπος πληρωμής  
 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους θα γίνεται 
τμηματικά ανά πραγματοποιηθείσα εφαρμογή αφού παραληφθεί από την Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην 
ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής έτους 2017, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του/των Αναδόχου/ων, και υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας  
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον/τους Ανάδοχο/ους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην 
παρούσα Διακήρυξη. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%, 

 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του 
ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 
του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας. 

Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής μέσω επιχορήγησης 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και ειδικότερα τον Ε.Φ. 08.072 και ΚΑΕ 0879.01 του 
έτους 2017. 
 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παρεσχέθη ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 
 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.3. 
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
6.1  Παρακολούθηση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
 
6.1.1 Με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και έπειτα από κλήρωση 
συγκροτείται Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι ειδικότητας 
γεωτεχνικού.  

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι:  
α) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εφαρμογών,  
β) η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών του/των αναδόχου/αναδόχων,  
γ) η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού παραλαβής, 
δ) η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού οριστικής παραλαβής με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Το πρωτόκολλο/πρακτικό παραλαβής βασίζεται σε ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο εργασίας το 
οποίο συντάσσεται από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους και ένα τομεάρχη δακοκτονίας, εφόσον έχει 
προσληφθεί, και εγκρίνεται από τον Επόπτη Δακοκτονίας. Στο εν λόγω δελτίο εργασίας 
καταγράφεται αναλυτικά η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση 
του προσωπικού σε αριθμό, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων – 
ψεκαστικά μέσα (ονοματεπώνυμα οδηγών, ονοματεπώνυμο του κάτοχου πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αριθμός κυκλοφορίας), οι ποσότητες του 
ψεκαστικού διαλύματος, των εντομοκτόνων ουσιών και των πρωτεϊνών που καταναλώθηκαν, ο 
αριθμός των ψεκασθέντων δένδρων, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 
εκτέλεση της σύμβασης ενώ ο Επόπτης Δακοκτονίας δύναται να σημειώσει παρατηρήσεις για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης. Οι καταγραφές αυτές αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Το ημερήσιο ή 
συγκεντρωτικό δελτίο εργασίας υποβάλλεται από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους στην Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το αργότερο εντός μιας 
εβδομάδας μετά το πέρας της κάθε εφαρμογής. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου ψεκασμών 
(15-10-2017) έχουν γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

6.1.2 Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/των αναδόχου/αναδόχων, στη λήψη των επιβεβλημένων 
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση 
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016.  

Αν η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα 
με τις καταγραφές στο ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο εργασίας, δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο/πρακτικό προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
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παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο/πρακτικό οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν.4412/2017. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-10-
2017. 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή οι υπηρεσίες της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη 
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος 
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

 

 
 
Κοινοποίηση: 
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 

email: id.nison@patt.gov.gr 
- Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων.  

email: daok.n@patt.gov.gr  
- Δ/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Τμήμα Διαδικτύου (με την 

παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 
email: site@patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την καταπολέμηση του δάκου 
της ελιάς, με επίγειους δολωματικούς ψεκασμούς, στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 
του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017.  

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο Τμήματα και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
προσφορά για ένα Τμήμα ή για όλα τα Τμήματα. 

Το ΤΜΗΜΑ 1 αφορά στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 180.000 προστατευόμενα δέντρα 
της ελαιοκομικής περιοχής του Δήμου Πόρου και έχει εκτιμώμενη αξία 27.621,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

Το ΤΜΗΜΑ 2 αφορά στην καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 616.000 προστατευόμενα δέντρα 
της ελαιοκομικής περιοχής του Δήμου Τροιζηνίας και έχει εκτιμώμενη αξία 94.525,20€ χωρίς ΦΠΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 151.461,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), ήτοι 
122.146,20€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 29.315,09€. 

Παρακάτω παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
 
Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ- ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ- ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 
1. Σκοπός της εργασίας είναι η προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς. Η 

εφαρμογή των ψεκασμών δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα θα γίνει από εδάφους με ψεκαστικά 
συνεργεία με ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι ημερομηνίες, τα κριτήρια 
ένταξης των περιοχών και η τεχνική εφαρμογής καθορίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα από τον 
Διευθυντή Δακοκτονίας και τον Επόπτη Δακοκτονίας. Επίσης, η Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής θα διαθέτει τα εντομοκτόνα και 
την ελκυστική ουσία που χρειάζονται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και θα δίδονται 
κατάλληλες οδηγίες για την δοσολογία των παραπάνω ουσιών. 

2. Με την εργασία αυτή υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα. Οι 
ελαιώνες που αφορά ο Διαγωνισμός βρίσκονται σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου 
Πόρου και Τροιζηνίας της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

3. Καθυστέρηση στην έναρξη του πρώτου ψεκασμού, (έναρξη το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Αύγουστου), θα αξιολογείται. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να τεκμηριώνει την καθυστέρηση της έναρξης, και να 
αιτιολογεί την δυνατότητα διενέργειας τεχνικά σωστού προγράμματος. Στην περίπτωση που 
υπάρχει καθυστέρηση ημερομηνίας έναρξης του πρώτου ψεκασμού μετά τις 15 Αυγούστου, οι 
δαπάνες που δημιουργούνται δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες (μη δυνατότητα εφαρμογής 
προγράμματος). 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των Δήμων και των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων που 
προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί, υπό την προϋπόθεση ότι η κατά τόπους καρποφορία ανέρχεται 
σε ποσοστό 25% και ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας θα γίνει αποδεκτό από τους Δήμους και τις 
Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες, καθώς και ο αριθμός των ελαιόδεντρων με την ανώτατη τιμή ανά 
ψεκαζόμενο δένδρο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής μπορεί να προσαυξήσει την ψεκαζόμενη έκταση από 0 έως 30% εφόσον δεν 
θα προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ/ ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(ΑΦΟΡΑ 3,3 
ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΝΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ  

Πόρου Πόρου 180.000 90.000 27.621,00 
Γαλατά 170.000 85.000 26.086,50 

Τροιζήνας 70.000 35.000 10.741,50 
Καρατζά 66.000 33.000 10.127,70 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 9.207,00 
Δρυόπης 140.000 70.000 21.483,00 

Τροιζηνίας 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 16.879,50 

0,093 

Σύνολο   796.000 398.000 122.146,20   
 

4. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως μηχανοκίνητα 
ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς 
του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ότι:  
 σε κάθε συνεργείο ψεκασμού να υπάρχει ένας τουλάχιστον ψεκαστής κάτοχος του 

πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 
του ν. 4036/2012 (Α΄8). 

 ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που 
εντάσσει τον εξοπλισμό στην κατηγορία Ι ή ΙΙ, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. Ε8 
1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης». 
 

Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που απαιτείται έχει ως εξής: 
Α) Δήμος Πόρου 

Τέσσερα (4) ψεκαστικά συγκροτήματα, τρακτέρ με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού 1.000 
τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 
μέτρων ή πέντε (5) ψεκαστικά συνεργεία με Φ.Ι.Χ. που θα φέρουν: βυτίο τουλάχιστον 700 λίτρων, 
ψεκαστικό συγκρότημα και λάστιχο τουλάχιστον 50 μέτρα ώστε να καλύπτεται η ημερήσια 
ψεκαστική δυνατότητα που ανέρχεται σε 3.375 λίτρα. 

Μπορεί να διατεθεί ισοδύναμος εξοπλισμός (αριθμός τρακτέρ ή ΦΙΧ ανάλογα) με ίδια ψεκαστική 
δυνατότητα. 

Β) Δήμος Τροιζηνίας  
Δώδεκα (12) ψεκαστικά συγκροτήματα, τρακτέρ με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού 1.000 
τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 
μέτρων, ή Δεκαεπτά (17) ψεκαστικά συνεργεία με Φ.Ι.Χ. που φέρουν βυτίο τουλάχιστον 700 
λίτρων, ψεκαστικό συγκρότημα και λάστιχο τουλάχιστον 50 μέτρα ώστε να καλύπτεται η ημερήσια 
ψεκαστική δυνατότητα που ανέρχεται 11.550 σε λίτρα.  

Μπορεί να διατεθεί ισοδύναμος εξοπλισμός (αριθμός τρακτέρ ή ΦΙΧ ανάλογα) με ίδια ψεκαστική 
δυνατότητα. 
 

Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 
που να τον εντάσσει στην κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλόλητας (sticker), όπως προβλέπεται στην αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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«Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης 
πιστοποιητικού επιθεώρησης». 
 

Επίσης, να διαθέτει ισάριθμες συσκευές GPS-GPRS για τα ψεκαστικά συγκροτήματα και 
ψεκαστικά συνεργεία με το ανάλογο λογισμικό, (παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) με 
δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής των διαδρομών του ψεκαστικού οχήματος, προς αποφυγή 
ψεκασμού βιολογικών καλλιεργειών ελιάς με την υποχρέωση της κατάθεσης του κωδικού 
πρόσβασης στην υπηρεσία μας. 

Για τις περιοχές όπου ο ψεκασμός θα γίνει με ψεκαστήρες πλάτης κάθε συνεργείο θα 
απαρτίζεται από το μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο του βυτίου, που θα φέρει τουλάχιστον 700 
λίτρα ψεκαστικό διάλυμα, τους ψεκαστήρες χωρητικότητας τουλάχιστον 12 λίτρων και τους 
ψεκαστές. Ανάλογα με το μέγεθος του βυτίου θα καθορίζεται και ο αριθμός των ψεκαστών κάθε 
συνεργείου, βάσει της αναλογίας ένας ψεκαστής για 120 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος, π.χ. για 
βυτίο χωρητικότητας 700 λίτρων απαιτούνται 6 ψεκαστές. Για κάθε 2 ψεκαστές θα υπάρχει και ένας 
αναπληρωματικός ψεκαστήρας πλάτης. 

Για τις περιοχές όπου ο ψεκασμός θα γίνει με ψεκαστικά συγκροτήματα κάθε συνεργείο 
θα απαρτίζεται από το μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς του βυτίου και του ψεκαστικού μηχανήματος, 
και τους ψεκαστές. Σε κάθε ένα τέτοιο συνεργείο θα αντιστοιχεί ένας ψεκαστής για κάθε ψεκαστικό 
σωλήνα του συγκροτήματος. Κάθε ψεκαστικό συγκρότημα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
εφοδιασμένο με 2 ψεκαστήρες πλάτης για τις περιπτώσεις μη πρόσβασης αυτού. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει το 1/3 ή το 1/2 των ελαιοδέντρων ή και όλα, όσες φορές 
χρειαστεί με την τιμή κατακύρωσης ανάλογα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας εφόσον δεν προκύψει 
υπέρβαση προϋπολογισμού. 

Οι υπεύθυνοι Τομεάρχες Δακοκτονίας θα παραβρίσκονται στον τόπο παρασκευής του 
ψεκαστικού υγρού. Επίσης, θα ελέγχουν την καλή παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την 
κανονικότητα εφαρμογής των ψεκασμών, τα ψεκαζόμενα κάθε μέρα ελαιόδεντρα καθώς και τα 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ημερήσιο ή συγκεντρωτικό 
δελτίο εργασίας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης των τομεαρχών Δακοκτονίας, ο εργολάβος υποχρεούται 
να αναλάβει την μεταφορά αυτών στα σημεία συγκέντρωσης – παρασκευής ψεκαστικού 
διαλύματος, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

5. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 15-10-2017. Η περιοχή 
και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μετά από έγγραφη εντολή.  

Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό την επομένη της ειδοποίησης ημέρα εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των γεωπόνων της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

6. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ο 
εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας Διακήρυξης δεν 
θα αμείβεται για την εκτελεσθείσα εργασία της ημέρας αυτής και θα του καταλογίζεται και η αξία 
των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού 
υγρού. Επί πλέον, ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού, λογίζεται 
σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

7. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τους ψεκασμούς δεν φέρει ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα των ψεκασμών. 

8. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σε 
αυτόν από την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. Αυτά μεταφέρονται και διανέμονται στα συνεργεία, με την ευθύνη του 
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εργολάβου.  
9. Τα περισσεύματα κάθε ψεκασμού ή όποια άλλα αποθέματα, θα μένουν στον εργολάβο, θα 

φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους μέχρι τελικής 
παράδοσης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο εργολάβος να ορίσει το χώρο καθώς και τον 
υπεύθυνο για την φύλαξη των υλικών δακοκτονίας ανά περιοχή και να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

10. Τα κενά δοχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και 
αποδεικτικό υλικό χρήσης τους. Για αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (τριπλό 
πλυσιμο) στα χαρτόκουτα που ήταν γεμάτα και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην 
αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

11. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον 
εργολάβο. 

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

13. Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 
προδιαγραφών της δακοκτονίας. 

14. Ο εργολάβος θα πρέπει να ειδοποιεί τους Δήμους, τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για την 
έναρξη των ψεκασμών συντάσσοντας και αναρτώντας το πρόγραμμα ψεκασμού των 
τοποθεσιών στους Δήμους, τις Δημοτικές /Τοπικές Κοινότητες και τους οικισμούς ανά ημέρα, 
ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο και οι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι. 

15. Το πρόγραμμα ψεκασμού θα καταστρώνεται μετά από συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων και τον εργολάβο ενώ το υπόδειγμα έντυπου των 
Ανακοινώσεων θα δοθεί στον εργολάβο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες 

Για τους ψεκασμούς που θα γίνουν θα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες δραστικές ουσίες 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
σε δόσεις σύμφωνα με την ετικέτα του κάθε σκευάσματος. 

Στην περίπτωση που θα αναφέρεται χρήση ελκυστικής ουσίας, η ποσότητα αυτής θα είναι 
σύμφωνα με την ετικέτα του κάθε σκευάσματος.  

Πιθανή χρήση εντομοκτόνων άλλης δραστικής ουσίας θα καθορίζεται με Απόφαση 
Υπουργού και θα εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην Απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας. 
Β. Εφαρμογή 
1. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 

ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή ότι αναφέρεται στην έγκριση του κάθε 
σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων 
(λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο στους μέτριας πυκνότητας 
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες 
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). 

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

3. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην χάνεται 
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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4. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο 
εσωτερικό της κόμης (σταυρός του δέντρου) ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή 
κατάσταση. 

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

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

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

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

9. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, 
μεγάλη κλίση εδάφους κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές με ψεκαστήρα 
πλάτης εργαζόμενοι παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. 

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

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

12. Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόμενες 
ημέρες όπως επιβάλλεται για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. 

 

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
1. Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 

28οC.  

2. Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος περισσότερο από 
πέντε (5) μποφόρ. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τομεάρχες δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να παρακολουθούν τα δελτία 
καιρού. 
 

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου, όπως αυτά αναφέρονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε συνεργείο ψεκασμού να υπάρχει 
ένας τουλάχιστον ψεκαστής κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 ν. 4036/2012 (Α' 8) και ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισμό στην κατηγορία Ι ή 
ΙΙ, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα 
επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης 
πιστοποιητικού επιθεώρησης». 

 

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας θα 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σύμφωνα με την αρ. 8197/90920/22-7-2013 (Β' 1883) Απόφαση των Υπουργών Υγείας − 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής 
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«Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» και την με αρ. 5919/62354/13-5-2014 (με ΑΔΑ: 
ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βέλτιστες Εργασιακές 
Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» με στόχο την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα για την προστασία των ψεκαστών, με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου θα πρέπει: 

1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τους ψεκαστήρες, τα βυτία και τα 
ακροφύσια της ψεκαστικής αντλίας 

2. Ο κάθε ψεκαστής να χρησιμοποιεί κατάλληλα προστατευτικά γάντια (από λάτεξ, νιτρίλιο κ.α., 
με μηδενική περατότητα σε χημικές ουσίες), ενδύματα που φέρουν προστασία από υγρές 
χημικές ουσίες (ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα, επαναχρησιμοποιούμενη ή μίας χρήσεως), 
αδιάβροχες/πλαστικές μπότες, καπέλο, καθώς και γυαλιά για την προστασία των ματιών.  

3. Για την προστασία της αναπνοής να φοράει κατάλληλη προστατευτική 
επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ολόκληρου ή μισού (που να καλύπτει την μύτη, το στόμα και 
το πηγούνι) προσώπου που να δέχεται αποσπώμενα φίλτρα αερίων και ατμών ενεργού 
άνθρακα (αναλώσιμα) ή και προ-φίλτρο σωματιδίων ή τουλάχιστον αναλώσιμη φιλτρομάσκα 
κατασκευασμένη από υλικό φίλτρων. 

Ο Εργολάβος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού κατά την διάρκεια εφαρμογής 
του ψεκασμού. 
 
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες της δακοκτονίας. 
Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ο εργολάβος θα συμπληρώνει ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο 
ψεκασμού το οποίο θα του χορηγήσει η υπηρεσία, όπου θα καταγράφεται αναλυτικά η εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό, ο 
χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων – ψεκαστικά μέσα 
(ονοματεπώνυμα οδηγών, ονοματεπώνυμο κάτοχου πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αριθμός κυκλοφορίας), οι ποσότητες του ψεκαστικού 
διαλύματος, των εντομοκτόνων ουσιών και των πρωτεϊνών που καταναλώθηκαν, ο αριθμός των 
ψεκασθέντων δένδρων, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης 

Τα δελτία θα συνυπογράφεται από τον εργολάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας, θα θεωρούνται 
από τον Επόπτη Δακοτονίας και θα υποβάλλονται συνολικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το αργότερο εντός μιας εβδομάδας μετά το 
πέρας της κάθε εφαρμογής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  
 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ ) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: 
Αριθμός της προκήρυξης 
- 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο) 
 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χώρα: 
Ελλάδα 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Τίτλος: 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
122.146,20€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 
Σύντομη περιγραφή: 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017. 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2017 
 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
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- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής]; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
#1 
Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 
- 
 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις 
σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. 
 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, 
είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 
 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 
(Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων: 
- 
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση με 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; 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). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού. 
- 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του 
οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου u964 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; 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. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; 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). 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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Εκδότης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων με 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; 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 απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
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Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω 
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 
αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο 
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του 
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό 
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας 
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης 
δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας 
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας 
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας 
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
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- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας 
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας 
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, 
βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, 
πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
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α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των 
κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
 
Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 
επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής 
του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
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- 
Εκδότης 
- 
 
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 
επιλογής 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ 
είναι ο εξής: 
Αριθμός ετών 
- 
Μέσος κύκλος εργασιών 
- 
--- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 
επιλογής 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου 
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του συγκεκριμένου τύπου. Οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας 
που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου 
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους 
ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον αφορά 
το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ. 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 
Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
- 
 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 
επιλογής 
 
Λήξη 
 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 
περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 
Η απάντησή σας 
❍ Ναι 
❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
______________________________________________________________________________ 
Οι εν λόγω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή; 
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❍ Ναι 
❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, 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 [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] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: 
(συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Ο προσφέρων λαµβάνει γνώση όλων των 
όρων της Διακήρυξης, τους οποίους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και 
δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται με τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές του/των 
Τμήματος/Τμημάτων για το/τα οποίο/α 

υποβάλλει πρόσφορα. 

ΝΑΙ 

 

 
 

Οδηγίες συμπλήρωσης του πινάκα: 
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον ανωτέρω πίνακα, έχοντας την απόλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. 
Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πινάκα. 
α) Στήλη Α/Α. 
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής, 
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, 
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές 
θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, με τους οποίους ο 
προσφέρων υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές. 
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντα που έχει τη μορφή ΝΑΙ /ΟΧΙ 
εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι.  

 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………….. 
 
 
Ημερομηνία: ………………… 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Α/Α 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ / 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΑΝΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΑΝΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ 

ΤΜΗΜΑ 1 Πόρου Πόρου 180.000 90.000 
…Α… 

(αριθμητικώς & 
ολογράφως) 

Γαλατά 170.000 85.000 
Τροιζήνας 70.000 35.000 
Καρατζά 66.000 33.000 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 
Δρυόπης 140.000 70.000 

ΤΜΗΜΑ 2 Τροιζηνίας 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 

0,093 …Β… 
(αριθμητικώς & 

ολογράφως) 

 Σύνολο  796.000 398.000   
 
 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………….. 
 
 
Ημερομηνία: ………………… 

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
Α) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
Εκδότης (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

 

Ημερομηνία έκδοσης: ………… 

 

Προς: Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων - 
Τμήμα Προμηθειών - Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 18531, Πειραιάς. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αρ………………ποσού……………. ευρώ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
…...................... ευρώ υπέρ του : 

1. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου): (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)………………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) ……………………………………………ή 

2. (σε περίπτωση νομικού προσώπου): (πλήρης επωνυμία) ………………...……………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) …………………………………………ή 

3. (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας): των φυσικών/νομικών προσώπων 

α)(πλήρης επωνυμία) …………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) …………………………………………… 

β) (πλήρης επωνυμία) ………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) …………………………………………… 

γ) (πλήρης επωνυμία) ………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) …………………………………………… 

ατομικά και για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
για την συμμετοχή του/της/τους στο ανοικτό διαγωνισμό με ημερομηνία διενέργειας 
………………… για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου 
Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, σύμφωνα 
με την αρ. 2/2017 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει, καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την συμμετοχή στον 
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις του/της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας σας, 
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
Σημείωση για το Πιστωτικό Ίδρυμα: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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Β) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
Εκδότης (Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

 

Ημερομηνία έκδοσης: ………… 

 

Προς: Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων - 
Τμήμα Προμηθειών - Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 18531, Πειραιάς. 

 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αρ………………ποσού……………. ευρώ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
…...................... ευρώ υπέρ του : 

1. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου): (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)………………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) ……………………………………………ή 

2. (σε περίπτωση νομικού προσώπου): (πλήρης επωνυμία) ………………...……………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) ……………………………………………ή 

3. (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας): των φυσικών/νομικών προσώπων 

α)(πλήρης επωνυμία) …………………………………………………………………………………. 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) ………………………………………………. 

β) (πλήρης επωνυμία) ………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) ………………………………………………… 

γ) (πλήρης επωνυμία) ………………………………………………………………………………… 

ΑΦΜ.………………… (διεύθυνση) ………………………………………………… 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό …….. που αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό με 
ημερομηνία διενέργειας ………………… για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην 
ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής το έτος 2017, σύμφωνα με την αρ. 2/2017. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 
το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Σημείωση για το Πιστωτικό Ίδρυμα: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. ……. /2017 

 
Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του 
Δήμου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 
2017.  
 
Στην Αθήνα σήμερα την ……-……-2017, ημέρα …………….., οι κάτωθι υπογράφοντες, την 
παρούσα, 
1) η Περιφερειάρχης Αττικής ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ, η οποία εκπροσωπεί νόμιμα την Περιφέρεια 

Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, με Α.Φ.Μ. 
997875116 και Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, η οποία με την αρ. πρωτ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) 
Απόφασή της μεταβίβασε στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής ΧΡΗΣΤΟ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟ του Λεωνίδα την αρμοδιότητα υπογραφής συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής 
μέχρι του ποσού των 209.000€ χωρίς ΦΠΑ και 

2) ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ………………. με την 
επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει 
στην (περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. 
……………….. & Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας / με το από …………. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε.) 
από τον/την κ. ……………………. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου) του 
……………………..(πατρώνυμο) κάτοικος …………………………, οδός ……………………….. 
αριθ…….. κάτοχος του με αριθμό ………………….. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που 
εκδόθηκε την …………… (ημερομηνία έκδοσης) από το ………………………..(Εκδούσα Αρχή), 
που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος»,  

 
Έχοντας υπόψη, 
1) Την με αρ. 61/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση 

σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017», 
2) Την με αρ. 386/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 

και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα, 
3) Την με αρ. 66068/29-3-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 7Υ9Ξ7Λ7-Ψ5Θ και 

ΑΔΑΜ: 17REQ006010095) ύψους 165.000,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικ. 
έτους 2017 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1560 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 
1318, 

4) Την με αρ. 842/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση 
διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού καθώς και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ 
αριθμ. 2/2017 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων εφαρμογής επίγειων 
δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή 
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του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 
2017, συνολικού προϋπολογισμού 151.461,29€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)», 

5) Την με αρ. 2/2017 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού (με ΑΔΑΜ: …………………….. ) της 
Δ/νσης Οικονομικών Π Ε Νήσων –Τμήμα Προμηθειών,  

6) Τα υπ’ αριθμ. ……/2017, ……./2017 και……/2017 Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαγωνισμών Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, 

7) Τις υπ’ αριθμ. ……. /2017, ……/2017 και ……/2017 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, 

8) Την από ………./2017 Προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί με την παρούσα ενιαίο σύνολο 
και συνυπογράφεται από τους δύο συμβαλλόμενους  

9) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

10) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 
κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Ανοικτού Διαγωνισμού για την καταπολέμηση 
του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το έτος 2017, και ειδικότερα το/τα Τμήμα/Τμήματα ……… και 
στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ……………€ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο.  
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 
την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
Σκοπός της εργασίας είναι η προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς. Η εφαρμογή 
των ψεκασμών δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα θα γίνει από εδάφους με ψεκαστικά συνεργεία με 
ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήματα. Οι ημερομηνίες, τα κριτήρια ένταξης των 
περιοχών και η τεχνική εφαρμογής καθορίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα από τον Διευθυντή 
Δακοκτονίας και τον Επόπτη Δακοκτονίας. Επίσης, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής θα διαθέτει τα εντομοκτόνα και την ελκυστική 
ουσία που χρειάζονται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και θα δίδονται κατάλληλες 
οδηγίες για την δοσολογία των παραπάνω ουσιών. 

Με την εργασία αυτή υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα με έως και 
τρεις και τρία δέκατα (3,3) επεμβάσεις από εδάφους. Οι ελαιώνες που αφορά ο Διαγωνισμός 
βρίσκονται σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Πόρου και Τροιζηνίας της Π. Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής.  

Καθυστέρηση στην έναρξη του πρώτου ψεκασμού, (έναρξη το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Αύγουστου), θα αξιολογείται. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής θα πρέπει να τεκμηριώνει την καθυστέρηση της έναρξης, και να αιτιολογεί την 
δυνατότητα διενέργειας τεχνικά σωστού προγράμματος. Στην περίπτωση που υπάρχει 
καθυστέρηση ημερομηνίας έναρξης του πρώτου ψεκασμού μετά τις 15 Αυγούστου, οι δαπάνες 
που δημιουργούνται δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες (μη δυνατότητα εφαρμογής προγράμματος). 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των Δήμων και των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων που 
προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί, υπό την προϋπόθεση ότι η κατά τόπους καρποφορία ανέρχεται 
σε ποσοστό 25% και ότι το πρόγραμμα δακοκτονίας θα γίνει αποδεκτό από τους Δήμους και τις 
Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες, καθώς και ο αριθμός των ελαιόδεντρων με την ανώτατη τιμή ανά 
ψεκαζόμενο δένδρο. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής μπορεί να προσαυξήσει την ψεκαζόμενη έκταση από 0 έως 30% εφόσον δεν 
θα προκύψει υπέρβαση του προϋπολογισμού.  
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ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ / 

ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 

ΔΕΝΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
ΑΝΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ 

Πόρου Πόρου 180.000 90.000 …… 
Γαλατά 170.000 85.000 

Τροιζήνας 70.000 35.000 
Καρατζά 66.000 33.000 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 
Δρυόπης 140.000 70.000 

Τροιζηνίας 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 

…… 

Σύνολο   796.000 398.000   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως μηχανοκίνητα 

ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς 
του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ότι:  
 σε κάθε συνεργείο ψεκασμού να υπάρχει ένας τουλάχιστον ψεκαστής κάτοχος του 

πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 
του ν. 4036/2012 (Α΄8). 

 ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που 
εντάσσει τον εξοπλισμό στην κατηγορία Ι ή ΙΙ, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. Ε8 
1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης». 
 

Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που απαιτείται έχει ως εξής: 
Α) Δήμος Πόρου 

Τέσσερα (4) ψεκαστικά συγκροτήματα, τρακτέρ με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού 1.000 
τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 
μέτρων ή πέντε (5) ψεκαστικά συνεργεία με Φ.Ι.Χ. που θα φέρουν: βυτίο τουλάχιστον 700 λίτρων, 
ψεκαστικό συγκρότημα και λάστιχο τουλάχιστον 50 μέτρα ώστε να καλύπτεται η ημερήσια 
ψεκαστική δυνατότητα που ανέρχεται σε 3.375 λίτρα. 

Μπορεί να διατεθεί ισοδύναμος εξοπλισμός (αριθμός τρακτέρ ή ΦΙΧ ανάλογα) με ίδια ψεκαστική 
δυνατότητα. 

Β) Δήμος Τροιζηνίας  

Δώδεκα (12) ψεκαστικά συγκροτήματα, τρακτέρ με παρελκόμενο ή φέρον βυτίο ψεκασμού 1.000 
τουλάχιστον λίτρων και ψεκαστική αντλία με δύο ακροφύσια και σωλήνες μήκους τουλάχιστον 50 
μέτρων, ή Δεκαεπτά (17) ψεκαστικά συνεργεία με Φ.Ι.Χ. που φέρουν βυτίο τουλάχιστον 700 
λίτρων, ψεκαστικό συγκρότημα και λάστιχο τουλάχιστον 50 μέτρα ώστε να καλύπτεται η ημερήσια 
ψεκαστική δυνατότητα που ανέρχεται 11.550 σε λίτρα.  

Μπορεί να διατεθεί ισοδύναμος εξοπλισμός (αριθμός τρακτέρ ή ΦΙΧ ανάλογα) με ίδια ψεκαστική 
δυνατότητα. 
 

Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης 
που να τον εντάσσει στην κατηγορία Ι ή ΙΙ και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα 
καταλληλόλητας (sticker), όπως προβλέπεται στην αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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«Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης 
πιστοποιητικού επιθεώρησης». 
 

Επίσης, να διαθέτει ισάριθμες συσκευές GPS-GPRS για τα ψεκαστικά συγκροτήματα και 
ψεκαστικά συνεργεία με το ανάλογο λογισμικό, (παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) με 
δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής των διαδρομών του ψεκαστικού οχήματος, προς αποφυγή 
ψεκασμού βιολογικών καλλιεργειών ελιάς με την υποχρέωση της κατάθεσης του κωδικού 
πρόσβασης στην υπηρεσία μας. 

Για τις περιοχές όπου ο ψεκασμός θα γίνει με ψεκαστήρες πλάτης κάθε συνεργείο θα 
απαρτίζεται από το μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο του βυτίου, που θα φέρει τουλάχιστον 700 
λίτρα ψεκαστικό διάλυμα, τους ψεκαστήρες χωρητικότητας τουλάχιστον 12 λίτρων και τους 
ψεκαστές. Ανάλογα με το μέγεθος του βυτίου θα καθορίζεται και ο αριθμός των ψεκαστών κάθε 
συνεργείου, βάσει της αναλογίας ένας ψεκαστής για 120 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος, π.χ. για 
βυτίο χωρητικότητας 700 λίτρων απαιτούνται 6 ψεκαστές. Για κάθε 2 ψεκαστές θα υπάρχει και ένας 
αναπληρωματικός ψεκαστήρας πλάτης. 

Για τις περιοχές όπου ο ψεκασμός θα γίνει με ψεκαστικά συγκροτήματα κάθε συνεργείο 
θα απαρτίζεται από το μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς του βυτίου και του ψεκαστικού μηχανήματος, 
και τους ψεκαστές. Σε κάθε ένα τέτοιο συνεργείο θα αντιστοιχεί ένας ψεκαστής για κάθε ψεκαστικό 
σωλήνα του συγκροτήματος. Κάθε ψεκαστικό συγκρότημα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 
εφοδιασμένο με 2 ψεκαστήρες πλάτης για τις περιπτώσεις μη πρόσβασης αυτού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει το 1/3 ή το 1/2 των ελαιοδέντρων ή και όλα, όσες φορές 
χρειαστεί με την τιμή κατακύρωσης ανάλογα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας εφόσον δεν προκύψει 
υπέρβαση προϋπολογισμού. 

Οι υπεύθυνοι Τομεάρχες Δακοκτονίας θα παραβρίσκονται στον τόπο παρασκευής του 
ψεκαστικού υγρού. Επίσης, θα ελέγχουν την καλή παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, την 
κανονικότητα εφαρμογής των ψεκασμών, τα ψεκαζόμενα κάθε μέρα ελαιόδεντρα καθώς και τα 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ημερήσιο ή συγκεντρωτικό 
δελτίο εργασίας. 

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης των τομεαρχών Δακοκτονίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να αναλάβει την μεταφορά αυτών στα σημεία συγκέντρωσης – παρασκευής ψεκαστικού 
διαλύματος, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 15-10-2017. Η περιοχή 
και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μετά από έγγραφη εντολή.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό την επομένη της ειδοποίησης ημέρα εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των γεωπόνων της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

3. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, ο 
Ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας Διακήρυξης δεν 
θα αμείβεται για την εκτελεσθείσα εργασία της ημέρας αυτής και θα του καταλογίζεται και η αξία 
των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού 
υγρού. Επί πλέον, ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού, λογίζεται 
σαν υστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

4. Εφόσον ο Ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τους ψεκασμούς δεν φέρει ευθύνη για την 
αποτελεσματικότητα των ψεκασμών. 

5. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και παραδίδονται σε 
αυτόν από την αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής. Αυτά μεταφέρονται και διανέμονται στα συνεργεία, με την ευθύνη του 
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εργολάβου.  
6. Τα περισσεύματα κάθε ψεκασμού ή όποια άλλα αποθέματα, θα μένουν στον εργολάβο, θα 

φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους μέχρι τελικής 
παράδοσης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο Ανάδοχος να ορίσει το χώρο καθώς και τον 
υπεύθυνο για την φύλαξη των υλικών δακοκτονίας ανά περιοχή και να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

7. Τα κενά δοχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και 
αποδεικτικό υλικό χρήσης τους. Για αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (τριπλό 
πλυσιμο) στα χαρτόκουτα που ήταν γεμάτα και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην 
αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

8. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον 
εργολάβο. 

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

10. Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 
προδιαγραφών της δακοκτονίας. 

11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τους Δήμους, τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες για την 
έναρξη των ψεκασμών συντάσσοντας και αναρτώντας το πρόγραμμα ψεκασμού των 
τοποθεσιών στους Δήμους, τις Δημοτικές /Τοπικές Κοινότητες και τους οικισμούς ανά ημέρα, 
ώστε να ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο και οι μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι. 

12. Το πρόγραμμα ψεκασμού θα καταστρώνεται μετά από συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων και τον εργολάβο ενώ το υπόδειγμα έντυπου των 
Ανακοινώσεων θα δοθεί στον εργολάβο από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες 

Για τους ψεκασμούς που θα γίνουν θα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες δραστικές ουσίες 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
σε δόσεις σύμφωνα με την ετικέτα του κάθε σκευάσματος. 

Στην περίπτωση που θα αναφέρεται χρήση ελκυστικής ουσίας, η ποσότητα αυτής θα είναι 
σύμφωνα με την ετικέτα του κάθε σκευάσματος.  

Πιθανή χρήση εντομοκτόνων άλλης δραστικής ουσίας θα καθορίζεται με Απόφαση 
Υπουργού και θα εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην Απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας. 
Β. Εφαρμογή 
1. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 

ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή ότι αναφέρεται στην έγκριση του κάθε 
σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων 
(λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο στους μέτριας πυκνότητας 
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες 
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). 

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

3. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην χάνεται 
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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4. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δέντρου και στο 
εσωτερικό της κόμης (σταυρός του δέντρου) ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή 
κατάσταση. 

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

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

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

8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των 
ψεκασμών, δηλαδή μεταφορά των εργατών, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του νερού 
και την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. 

9. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, 
μεγάλη κλίση εδάφους κ.λ.π.) θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές με ψεκαστήρα 
πλάτης εργαζόμενοι παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών. 

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

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

12. Η διάρκεια των ψεκασμών σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνεχόμενες 
ημέρες όπως επιβάλλεται για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. 

 
ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
1. Ο ψεκασμός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει 

τους 28οC.  

2. Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει άνεμος περισσότερο 
από πέντε (5) μποφόρ. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τομεάρχες δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να παρακολουθούν τα δελτία 
καιρού. 
 
IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου, όπως αυτά αναφέρονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε συνεργείο ψεκασμού να υπάρχει 
ένας τουλάχιστον ψεκαστής κάτοχος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 ν. 4036/2012 (Α' 8) και ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών 
φαρμάκων να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που εντάσσει τον εξοπλισμό στην κατηγορία Ι ή 
ΙΙ, όπου προβλέπεται σύμφωνα με την αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα 
επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης 
πιστοποιητικού επιθεώρησης». 

 

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας θα 
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σύμφωνα με την αρ. 8197/90920/22-7-2013 (Β' 1883) Απόφαση των Υπουργών Υγείας − 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής 
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«Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την 
προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» και την με αρ. 5919/62354/13-5-2014 (με ΑΔΑ: 
ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βέλτιστες Εργασιακές 
Πρακτικές Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων» με στόχο την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα για την προστασία των ψεκαστών, με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου θα πρέπει: 

1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τους ψεκαστήρες, τα βυτία και τα 
ακροφύσια της ψεκαστικής αντλίας 

2. Ο κάθε ψεκαστής να χρησιμοποιεί κατάλληλα προστατευτικά γάντια (από λάτεξ, νιτρίλιο κ.α., 
με μηδενική περατότητα σε χημικές ουσίες), ενδύματα που φέρουν προστασία από υγρές 
χημικές ουσίες (ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα, επαναχρησιμοποιούμενη ή μίας χρήσεως), 
αδιάβροχες/πλαστικές μπότες, καπέλο, καθώς και γυαλιά για την προστασία των ματιών.  

3. Για την προστασία της αναπνοής να φοράει κατάλληλη προστατευτική 
επαναχρησιμοποιούμενη μάσκα ολόκληρου ή μισού (που να καλύπτει την μύτη, το στόμα και 
το πηγούνι) προσώπου που να δέχεται αποσπώμενα φίλτρα αερίων και ατμών ενεργού 
άνθρακα (αναλώσιμα) ή και προ-φίλτρο σωματιδίων ή τουλάχιστον αναλώσιμη φιλτρομάσκα 
κατασκευασμένη από υλικό φίλτρων. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού κατά την διάρκεια εφαρμογής 
του ψεκασμού. 
 
VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους επόπτες και τους τομεάρχες της δακοκτονίας. 
Κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο 
ψεκασμού το οποίο θα του χορηγήσει η υπηρεσία, όπου θα καταγράφεται αναλυτικά η εκτέλεση 
του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό, ο 
χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων – ψεκαστικά μέσα 
(ονοματεπώνυμα οδηγών, ονοματεπώνυμο κάτοχου πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αριθμός κυκλοφορίας), οι ποσότητες του ψεκαστικού 
διαλύματος, των εντομοκτόνων ουσιών και των πρωτεϊνών που καταναλώθηκαν, ο αριθμός των 
ψεκασθέντων δένδρων, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης 

Τα δελτία θα συνυπογράφεται από τον εργολάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας, θα θεωρούνται 
από τον Επόπτη Δακοκτονίας και θα υποβάλλονται συνολικά στην Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το αργότερο εντός μιας 
εβδομάδας μετά το πέρας της κάθε εφαρμογής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Χρόνος εκτέλεσης της παρούσας θεωρείται από την υπογραφή της και μέχρι την 15-10-2017.  
Με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και έπειτα από κλήρωση 
συγκροτείται Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, στην οποία συμμετέχουν υπάλληλοι ειδικότητας 
γεωτεχνικού.  

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι:  
α) η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εφαρμογών  
β) η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών του/των αναδόχου/αναδόχων,  
γ) η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού παραλαβής, 
δ) η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού οριστικής παραλαβής με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα υπολογίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
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Το πρωτόκολλο/πρακτικό παραλαβής βασίζεται σε ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο εργασίας το 
οποίο συντάσσεται από τον ανάδοχος και ένα τομεάρχη δακοκτονίας, εφόσον έχει προσληφθεί, και 
εγκρίνεται από τον Επόπτη Δακοκτονίας. Στο εν λόγω δελτίο εργασίας καταγράφεται αναλυτικά η 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό, 
ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων – ψεκαστικά μέσα 
(ονοματεπώνυμα οδηγών, ονοματεπώνυμο του κάτοχου πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αριθμός κυκλοφορίας), οι ποσότητες του ψεκαστικού 
διαλύματος, των εντομοκτόνων ουσιών και των πρωτεϊνών που καταναλώθηκαν, ο αριθμός των 
ψεκασθέντων δένδρων, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης ενώ ο Επόπτης Δακοκτονίας δύναται να σημειώσει παρατηρήσεις για την τήρηση των 
όρων της σύμβασης. Οι καταγραφές αυτές αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου 
της σύμβασης από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Το ημερήσιο ή συγκεντρωτικό 
δελτίο εργασίας υποβάλλεται από τον/τους ανάδοχο/αναδόχους στην Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το αργότερο εντός μιας 
εβδομάδας μετά το πέρας της κάθε εφαρμογής. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου ψεκασμών 
(15-10-2017) έχουν γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Αν η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα 
με τις καταγραφές στο ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο εργασίας, δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο/πρακτικό προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο/πρακτικό οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν.4412/2017. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφή της και μέχρι τις 15-10-2017.  
Η δε, εκτέλεση της θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της με αρ. …/2017 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της από - -2017 υποβαλλόμενης 
προσφοράς του «Αναδόχου». 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή οι υπηρεσίες της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
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ΆΡΘΡΟ 5ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της αρ. 2/2017 Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Επίσης η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους 
σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα σύμβαση 
υποχρεώσεις με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική προσφορά του. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
σύμβαση.  

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
αναθέτουσας αρχής 

3. Ο Ανάδοχος καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής, να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται άμεσα στις οδηγίες και 
υποδείξεις της και να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά 
με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, 
που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

6. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης. 

7. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της παρούσας 
ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση, στην 
περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 
4412/2016, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
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την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά ανά 
πραγματοποιηθείσα εφαρμογή αφού παραληφθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην ελαιοκομική περιοχή του 
Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, μετά 
τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο 
όνομα του Αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας  
- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
την παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα 
Διακήρυξη. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 
 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με το άρθρο 4 
του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

 κράτηση ύψους 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της 
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 του 
ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64 
του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας. 

Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής μέσω επιχορήγησης 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και ειδικότερα τον Ε.Φ. 08.072 και ΚΑΕ 0879.01 του 
έτους 2017. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα 
στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
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αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν παρεσχέθη ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση  
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με 
το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατατέθηκε από τον Ανάδοχο η υπ’ αριθμ. 
………………………… εγγύηση καλής εκτέλεσης του πιστωτικού ιδρύματος 
……………………………………., με διάρκεια ισχύος έως τις ………………….., το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας ήτοι …………. Ευρώ. Η ανωτέρω 
εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, 
οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν καταβάλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση 
υπηρεσίας δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

Η παρούσα σύμβαση, που υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, ενσωματώνει τη 
συνολική τους συμφωνία ως προς το αντικείμενο, το οποίο ρυθμίζει και καταργεί αυτοδικαίως 
οποιαδήποτε προγενέστερη συναφή πρόταση, προσφορά, δήλωση βουλήσεως, εγγυητική δήλωση 
ή συμφωνία έγγραφη ή προφορική. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμβάσεως παρέχει το δικαίωμα στη 
Περιφέρεια Αττικής να καταγγείλει τη σύμβαση. Λύση της σύμβασης µε καταγγελία επέρχεται µε 
την παρέλευση της καταγγελίας στο αντισυµβαλλόµενο μέρος. Ειδικότερα σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και γενικά δεν 
συμμορφωθεί µε τις οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής – 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προβεί σε καταγγελία, µε 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

Ως προς τα λοιπά επί μέρους θέματα των συγκεκριμένων προμηθειών ισχύουν τα αναφερόμενα 
στις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016.  

Η Περιφέρεια Αττικής και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση, που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της επιτροπής 
παραλαβής και του Ανάδοχου, σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 
σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. 

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα (1) για τον Ανάδοχο και δύο 
(2) για τη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών.  
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για την Περιφέρεια Αττικής  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ  
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