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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 186, κεφ.Β΄ περίπτωση 
31, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για 
την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ισχύει, 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισµός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β΄/4-11-2011), την ορθή επανάληψη 
αυτής (ΦΕΚ 2822/Β΄/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) 
και ισχύει, 

3. Το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει, 

4.  Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-
12-2016), όπως ισχύει, 

5.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ  204/Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

6.  Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 
1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
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7.  Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (167/ Α'/23-07-2013) «Συντελεστές παρακράτησης 
φόρου» όπως ισχύει, 

8.  Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την 
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις  εµπορικές  συναλλαγές», 

9.  Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-
2014), όπως ισχύει, 

10. Το Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.  
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

11. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για 
την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό 
Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων», 

12. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, 
συµπληρωµατικά µε το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), όπως 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26, 

13. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) όπως ισχύει, 

14. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α΄/07-11-2000), όπως ισχύει, 
15. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της 

Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α΄/06-12-2005), όπως ισχύει, 
16. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-2007), όπως 
ισχύει, 

17. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του 
ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, 
µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-
2017), όπως ισχύει,  

18. 19. Το Π.∆. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 
και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει, 

19. Το  Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-
2016), όπως ισχύει,   

20. Το Π.∆. 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017), όπως ισχύει, 

21. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισµός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτοµερειών εφαρµογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει, 

22. Την υπ’ αριθµ. 56902/215/19-05-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017), όπως ισχύει,  

23. Την µε αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 υπουργική απόφαση «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  του Υπουργείου  Οικονοµίας  και  Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 
1781/Β/23-05-2017), όπως ισχύει, 
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24. Την µε αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «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 ΝΠΙ∆ µε χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 
µεταξύ φορέων του δηµοσίου τοµέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙ∆»,  

25. Την µε αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «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», 

26. Την µε αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Ρυθµίσεις για το 
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Έγγραφο», 

27. Την µε αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης», 

28. 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» όπως 
ισχύει, 

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

30. Το υπ' αρ. 13997/136664/19-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων «Έναρξη προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
για το έτος 2018», 

31. Την υπ΄αρ. 15717/25-01-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
περί ''Ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό για την εφαρµογή προγράµµατος 
∆ακοκτονίας (∆ιευθυντή, Επόπτη, Λογιστή και Γραµµατέως) έτους 2018, 

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

33. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας, καθώς και το σύνολο 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, 

34. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ. Β΄/17-01-2017) 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,  

35. 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 2018 από την Περιφέρεια Αττικής υπερβαίνει τα 
ποσά των κατώτατων ορίων της προαναφερόµενης Οδηγίας, και εν προκειµένω 
διενεργείται ηλεκτρονικός ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισµός.   

36. 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, 

37. Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ορισµός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονοµικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟ∆∆’ 114/10-03-
2017), όπως διορθώθηκε και ισχύει, 
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38. Την υπ’ αριθµ. 119/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής µε την οποία συγκροτήθηκαν α) Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή  Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., β) Τριµελής Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., µε 
εκτιµώµενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και γ) Τριµελής Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α., για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, όπως ισχύει (Α∆Α: Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ), 

39. Την υπ’  αριθµ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, περί   
έγκρισης σκοπιµότητας και δαπάνης για προµήθειες και  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας 
Αττικής έτους  2018 (Α∆Α: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) και ισχύει, 

40. Την υπ’ αριθ. 425/2017 (Α∆Α: 6ΥΟΖ7Λ7-∆Ι5) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
µε την      οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής για το 
οικονοµικό έτος 2018  και την υπ’αριθ.105159/36993/29-12-2017 Απόφαση 
Επικύρωσης  αυτού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και ισχύει, 

41. Tο υπ΄αρ. 27359/27-02-2018 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  µε θέµα «Εισήγηση για 
τη διεξαγωγή του προγράµµατος δακοκτονίας έτους 2018  για την   Π.Ε. Αν. Αττικής»  

42. Την υπ’ αριθµ. 664/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
ύψους 148.463,31€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων 
δολωµατικών ψεκασµών για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς, προκειµένου να 
προστατευτούν οι  ελαιοκοµικοί τοµείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής  
για το έτος 2018  (Α∆Α: 7Τ∆37Λ7-5ΤΧ), 

43. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 62610/27-03-2018 (Α∆Α:ΩΩΑΖ7Λ7-Ξ67), Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, 

44. Την υπ΄ αριθ. 4127/04-01-2018, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:  Ψ9Λ07Λ7 - 
ΗΧΤ), 

45. Την υπ΄αρ  1122/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν  
      οι  όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (Α∆Α:  ΩΥΠΨ7Λ7-Φ5∆), 
46.  Το µε αριθµό 2018- 069063 (18-206454-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής   

περίληψης της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

Ηλεκτρονικό  ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου για την 
διενέργεια επίγειων δολωµατικών ψεκασµών στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού 
προϋπολογισµού 148.463,31€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο, 
βάσει τιµής χωρίς Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιµή, ήτοι 
0,084 € και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
Οι ανωτέρω τοποθεσίες και οι απαιτούµενοι ψεκασµοί (αφορά µέχρι και τρεις (3) 
ψεκασµούς) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής.  
 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Σύµβαση δε διαχωρίζεται σε τµήµατα και η αναθέτουσα αρχή, για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος, θα  επιλέξει για την παροχή της υπηρεσίας έναν ανάδοχο (σχετική  
αιτιολόγηση παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας ∆ιακήρυξης, καθώς και στα 
έγγραφα της σύµβασης).  
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1.   ∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης 

α.   Η προκήρυξη της παρούσας ∆ιακήρυξης την 09/05/2018 απεστάλη µε ηλεκτρονικά 
µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β.    Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό  
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  

γ. Καταχωρήθηκε επίσης, και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό: 57347  

δ.     Η ∆ιακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας 
Αττικής στη διεύθυνση http://www.patt.gov.gr για τη διασφάλιση της ελεύθερης και 
άµεσης πρόσβασης στο πλήρες κείµενό της.  

 
ε. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στον ισότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  

στ.    Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δηµοσιεύθηκε και στον τοπικό ελληνικό τύπο: 

        - Εφηµερίδα ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ 

ζ.   Επιπλέον η παρούσα ∆ιακήρυξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. 
Ανατολικής    Αττικής.  

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον τοπικό ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04-09-2009). Στην περίπτωση 
άγονου διαγωνισµού ή άγονου αποτελέσµατος, τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.    ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

  α)  Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες -και σε 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών- µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:  

 1.  κράτος – µέλος της Ένωσης, 
 2. κράτος –µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), 
 3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 

ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παρατήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  

 4. 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.  

 
   β) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφ όσον η λήψη 
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.     
      
3.    Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό: 
 

     Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγύηση συµµετοχής ύψους 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.394,57€, ισχύος τουλάχιστον για 30 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. 

    

4.    Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, 
ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών τουλάχιστον από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
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αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του N. 4412/2016. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
 

22/05/2018 
ώρα 08:00 

08/06/2018  
ώρα 12:00 

15/06/2018  
ώρα 10:00 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
 
5.     Υποβολή Προσφορών: 

α. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α 29-5-
2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
και στο Ν. 4412/2016. 

β.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για έξι (6) µήνες από την 
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 
του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

γ.  Προσφορά που δεν αφορά  το σύνολο των δέκα επτά ελαιοκοµικών τοµέων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής αδιαίρετα και στο 
σύνολο των 950.226 προστατευόµενων ελαιοδέντρων και 475.113 ψεκαζόµενων 
ελαιοδέντρων  όπως περιγράφονται αναλυτικά στον  πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

δ.   Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των ζητουµένων υπηρεσιών όπως αυτές αναλύονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

ε.  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής 
προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
 
στ.  Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
τύπου .pdf και προσκοµίζονται και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ 
και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισµένους 
φακέλους µε τα στοιχεία του διαγωνισµού (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, αριθµός της διακήρυξης και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών) 
και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε έντυπη 
µορφή, πρέπει να πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία ο κάθε συµµετέχων ξεχωριστά υπέβαλε 
ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστηµα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 





 7 

χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 
και το άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/19-5-2017 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων»   
 

6.    Ο συνολικός προϋπολογισµός είναι 148.463,31€€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. (24%), ήτοι 119.728,48€ χωρίς Φ.Π.Α.  

  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 05072, Κ.Α.Ε. 0879 του τακτικού 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής. 
 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV: 90922000-6 ). 
 
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία της υπογραφής της µέχρι 
και την 12-10-2018.  
Είναι δυνατή η κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή για µεγαλύτερη ποσότητα µέχρι 
15% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού ή για µικρότερη ποσότητα µέχρι 50% 
της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισµού µε πρόταση του αρµόδιου γνωµοδοτικού 
οργάνου σύµφωνα µε της διατάξεις του αρ. 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.  
 
7.     ∆ιακοπή Σύµβασης/Κατάργηση υπηρεσιών: 
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση 
που η Σύµβαση διακοπεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και για τους λόγους που 
προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης 
υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
 

8.     Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 

• την παρούσα ∆ιακήρυξη και τα παραρτήµατά της  

• το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας είναι τα εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
9.     Πρόσθετες ∆ιευκρινίσεις: 
 
α.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις 
εργάσιµες µέρες και ώρες από την ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και συγκεκριµµένα από την Κα Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου και 
τον Κο Λάµπρο Ντουλµπέρη στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2132005351 & 2132005352 
αντίστοιχα. 
 
β.  Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την 
Υπηρεσία.   
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γ.    Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, µε χρήση της πλατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
 
δ.   Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, 
µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 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. 
 
ε.  Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές δίνονται το 
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύµφωνα µε το αρ. 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ  
 
 
 
  Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. email: ant.anatolikis@patt.gov.gr 
2. ∆/νση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών – Τµήµα ∆ιαδικτύου (µε την 

παράκληση    να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής). email: 
site@patt.gov.gr 

3. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Α.Α. email: 
dagrotikis.anat@patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

1. ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις προµηθευτών και 
κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, που έχουν συναφές 
αντικείµενο µε αυτό της παρούσας διακήρυξης. 

2. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς1 απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούµενη από 
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

3. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε 
αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης 
του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
β) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την 
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 
γ) Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. Αποστέλλοντας : 
-Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική. 
-Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  
µετάφραση στην ελληνική, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος 
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται 
η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρµόδια υπηρεσία. 

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

5. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του.  

6. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο 
ενεργοποίησης  λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
1Α: Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης σύµβασης: 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

                                            
1  Οικονοµικοί φορείς: φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στον διαγωνισµό 
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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. 
  
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. 

 
1Β: Λόγοι αποκλεισµού: 

 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο παρόντα 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: 
 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους2:  
 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

                                            
2  Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  





 11 

 

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.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον σε όλους τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική 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 έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 
∆εν 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 .  
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την ανωτέρω 
παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας 
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον 
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 
του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
 
3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν. 4412/2016, ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο κλπ. 
 
4. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού  συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
 
5. Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου 
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 
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από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
 
6. Εάν έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων. 

 

1Γ: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
πρέπει να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.  Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα/Επιµελητήρια. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή 
κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται 
να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. 

 
1∆: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα: 

 
Ο οικονοµικός φορέας που συµµετέχει στη διαδικασία: 

1) Να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα II της ∆ιακήρυξης, 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», 

2) Να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό στελέχωσης του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών 
φαρµάκων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα II της ∆ιακήρυξης, όπου σε 
κάθε συνεργείο ψεκασµού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή  του 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων  βάσει του Ν. 
4036/2012 ΦΕΚ. (Α΄8) και της ΚΥΑ 8197/90920/2013 (Β΄ 1883)  από τον ψεκαστή 
ή ψεκαστές, 

3) Να διαθέτει GPS-GPRS µε τα ψεκαστικά συγκροτήµατα και ψεκαστικά συνεργεία µε 
το ανάλογο λογισµικό (παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο), µε δυνατότητα 
καταγραφής και εξαγωγής των διαδροµών του ψεκαστικού οχήµατος, όπως 
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV του Παραρτήµατος ΙΙ, 

4) Να διαθέτει στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες µάσκες γάντια κ.λ.π.) όπως 
αναφέρονται στο κεφάλαιο V του Παραρτήµατος ΙΙ, τα οποία θα χρησιµοποιούν κατά 
την ώρα εκτέλεσης των ψεκασµών.  

 
1Ε: Στήριξη στην ικανότητα τρίτων: 

Ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, να 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε 
αυτούς.  
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

Αν ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει 
στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, µε την 
προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού κατά τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από 
τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 
επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει 
από τον οικονοµικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί, όσον αφορά την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή 
άλλων φορέων. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72, 79, 92 παρ. 
6, 93 και 94 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε τον Ν.4155/13 
(ΦΕΚ120/Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/19-05-17 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017), όπως αναλυτικά  περιγράφονται 
κατωτέρω. 
 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος3 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  
και  
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
Ρητά καθορίζεται ότι, µε την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό, ο συµµετέχων 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 

                                            
3  (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται: 
 
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό,  ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης 

προ ΦΠΑ, ήτοι: 2.394,57€ ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος των προσφορών (περισσότερες πληροφορίες για τις εγγυήσεις και το ύψος 
αυτών, παρέχονται στο άρθρο 16 της παρούσας). 

 

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης (ΕΕΕΣ)4 του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, το 
οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 
(Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας πληρεί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

Α) δε βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 1Β του Παραρτήµατος I της 
παρούσας διακήρυξης, 
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής 1Γ και 1∆ του Παραρτήµατος I της παρούσας 
διακήρυξης.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

1) Εάν ο υποψήφιος 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.  

2) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες 
µιας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να µεριµνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να 
λαµβάνει τόσο το δικό του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες για κάθε µία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.   

3) Όταν στον διαγωνισµό συµµετέχουν από κοινού, όµιλοι ή ενώσεις οικονοµικών φορέων 
πρέπει να δίδεται για καθένα οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, χωριστό 
ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II 
έως V του ΕΕΕΣ.   

 
Οδηγίες για τη συµπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ παρατίθενται στο Παράρτηµα V της 
παρούσας ∆ιακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο τύπου .xml) το ΕΕΕΣ βρίσκεται 
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
µε αρ. συστήµατος 57347. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υπογράφεται από τον 
Νόµιµο Εκπρόσωπό αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 
ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσηµες 
µεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συµβολαιογράφους, πιστοποιηµένους από τους 
αντίστοιχους επαγγελµατικούς τους φορείς. 

                                            
4 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για 
την ηλεκτρονική συµπλήρωση του ΕΕΕΣ και συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  
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Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 τουΝ. 4194/2013 «Κώδικας περί 
∆ικηγόρων», είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε 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 05.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (ΦΕΚ 
108/Α/1984). Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά 
τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η τεχνική προσφορά του οικονοµικού φορέα, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, συµπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των όρων που βρίσκεται στο 
τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας του συστήµατος. Στη συνέχεια το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
 
Επιπροσθέτως, προκειµένου να τεκµηριωθεί ότι ο προσφέρων ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του προγράµµατος για την άρτια ολοκλήρωσή του 
θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει τα ακόλουθα: 
α. έλαβε γνώση όλων των όρων της αρθµ. 5/2018 ∆ιακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα,  
β.  δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ 
της αρθµ. 5/2018  ∆ιακήρυξης, 
γ. σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος:  
1)  θα τηρεί το σύνολο των δράσεων και υποχρεώσεων, που προβλέπονται στο Παραρτήµατος    
     ΙΙ της αρθµ. 5/2018  ∆ιακήρυξης, 
2) Θα διαθέτει τα  ψεκαστικά  συγκροτήµατα, όπως  και τον αριθµό των εργατών που  

απαιτούνται (οδηγούς µηχανηµάτων, ψεκαστές µηχανηµάτων, ψεκαστές πλάτης), όπως 
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ της  

    αρθµ. 5/2018  ∆ιακήρυξης,  
β) Θα διαθέτει είκοσι (20) συσκευές GPS-GPRS µε το ανάλογο λογισµικό, 
(παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο) µε δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής των 
διαδροµών του ψεκαστικού οχήµατος, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙV των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ της  αρθµ. 5/2018  ∆ιακήρυξης, 

γ) Θα διαθέτει στους ψεκαστές µέσα προστασίας (φόρµες µάσκες γάντια κ.λ.π.) όπως 
αναφέρονται στο κεφάλαιο V των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ της  
αρθµ. 5/2018  ∆ιακήρυξης, τα οποία θα χρησιµοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των 
ψεκασµών,  

3) θα λαµβάνει όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση µέτρα, προς αποφυγή ατυχηµάτων 
και ζηµιών. 
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Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονοµικό φορέα και 
επισυνάπτεται 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. 

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . 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. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων 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. 
 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή πρέπει να 
προσκοµισθούν και σε σφραγισµένο φάκελο στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο κάθε συµµετέχων 
ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο σύστηµα.   
 
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). 
∆εν 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 προσκόµιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει 
µε κεφαλαία τα εξής: 
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ,  Τ.Κ. 15351 
 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

 
1. Οικονοµική Προσφορά: 
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Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό πρέπει να δηλώσει Οικονοµική Προσφορά που θα αναφέρεται 
αδιαίρετα στο σύνολο των δέκα επτά (17) ελαιοκοµικών τοµέων της Π.Ε.Α.Α. και για όλα τα 
ψεκαζόµενα ελαιόδεντρα (έως και τρεις (3) ψεκασµούς) αναγράφοντας το κόστος ανά 
ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο, χωρίς τον Φ.Π.Α.   
Σχετικό υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV της 
παρούσας διακήρυξης. 
Προσφορά που θα αναφέρεται επιλεκτικά σε τµήµα ή τµήµατα και όχι στο σύνολο των 
ελαιοκοµικών τοµέων και των ψεκαζόµενων ελαιόδεντρων του πίνακα των Τεχνικών 
Προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
2. Περιεχόµενα και τρόπος υποβολής (υπο)φακέλου «Οικονοµικής Προσφοράς»: 
 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας: 
 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα 
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά 
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει 
σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
 
3. Κριτήριο Ανάθεσης: 
 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά ψεκαζόµενο 
δέντρο, βάσει τιµής χωρίς Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη τιµή, 
ήτοι 0,084 €, και καλύπτονται οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι ανωτέρω ψεκασµοί 
(αφορά εώς και 3 ψεκασµούς) περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης αυτής.  
 
4. Προσφερόµενη Τιµή & οδηγίες συµπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρµας Οικονοµικής 
Προσφοράς: 
 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, ο 
οικονοµικός φορέας θα συµπληρώσει ως τιµές προσφοράς τις τιµές µε τρία (3) δεκαδικά 
ψηφία.  
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω προσφερόµενης 
τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.  
 
Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών καθώς και στο σύνολο των περιοχών 
υλοποίησης του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συµπεριλαµβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
και κάθε άλλη επιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, εκτός από το ΦΠΑ. 
 
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 
ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινίσεις, σχετικά µε την τιµή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 88 και 
89 του Ν. 4412/2016. 
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5. Μη αποδεκτές προσφορές: 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 
4412/2016. 
 
Οικονοµικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή προβλέπουν επιπλέον 
χρέωση ή δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα µεταφοράς, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Οικονοµικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονταιως απαράδεκτες. 
 
6. Ειδικότεροι όροι Οικονοµικής Προσφοράς: 
 
Με την υποβολή συµµετοχής στο διαγωνισµό και δη µε την υποβολή της Οικονοµικής  
Προσφοράς ο συµµετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  
∆ιακήρυξης.  
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα έξι (6) µηνών 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, 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 15-06-2018 
και ώρα 10:00πµ µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
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Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».  
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
– Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  
 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 
προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 
 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της πιστοποιηµένους χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 
στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα 
πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών. 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφοράς τους, µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. 
• 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 τους προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016.  
 
Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση 
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 
 
Η αναθέτουσα αρχή για τις συµβάσεις µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως 
διαδικασίας εκδίδει µία απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα 
όλων των σταδίων της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, σύµφωνα µε το άρθρο 100 παρ.4 
του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  
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  ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
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 
στην παρούσα,  
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 παρούσα 
διακήρυξη, 
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 το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, 
σε µορφή αρχείου .pdf τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο της παρούσας ∆ιακήρυξης.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα εντός τριών 
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο σύστηµα και 
σε έντυπη µορφή, εντός σφραγισµένου φακέλου, στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό µε σήµανση «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  
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.  
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης / αποδεικτικά έγγραφα που οφείλει να υποβάλλει ο 
προσφέροντας είναι τα εξής κατά περίπτωση: 
 
9.Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
9.α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 

(1) Απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους–µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει 
εις βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 
 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του.  
 
(3) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. 
 
(4) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραµµένη, 
του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του ο οριζόµενος της 
περίπτωσης 3 του άρθρου 1Β λόγος αποκλεισµού της παρούσας ∆ιακήρυξης (περί µη 
αθέτησης των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).   
 
(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους –µέλους ή 
χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε καµία κατάσταση της περίπτωσης β΄ της 
παρ. 4 του αρ. 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 
i. ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή 
ii. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
iii. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 
iv. δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
v. δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
vi. δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή 
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vii. δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια   
          διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
 
(6) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ψηφιακά 
υπογεγραµµένη, του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
(7) Πιστοποιητικό/Bεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου/επιµελητηρίου του 
Παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. Ειδικά για τους εγκατεστηµένους στην 
Ελλάδα Οικονοµικούς Φορείς απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του Βιοτεχνικού ή 
Εµπορικού ή Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή 
κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
(8) Ευκρινή Φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των ιδιόκτητων ψεκαστικών  

συγκροτηµάτων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ / Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαιά τους. 

 
(9)  Για τα µισθωµένα ψεκαστικά συγκροτήµατα  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ / Τεχνικές 
Προδιαγραφές θα προσκοµίζεται  ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης θεωρηµένο για το γνήσιο 
υπογραφής του ιδιοκτήτη  µε ισχύ έως 12/10/2018 καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα  των 
αδειών κυκλοφορίας, όπως και των  ασφαλιστηριών συµβολαίων  τους ή υπεύθυνη δήλωση 
του ιδιοκτήτη του ψεκαστικού συγκροτήµατος  θεωρηµένη  για το γνήσιο της υπογραφής 
αυτού όπου θα αναφέρεται     ο αριθµός κυκλοφορίας του ψεκαστικού συγκροτήµατος και 
τα   χαρακτηριστικά του, (µέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήµατος 
κ.τ.λ.) µε συνηµµένη στην δήλωση φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του ψεκαστικού 
συγκροτήµατος  καθώς και το ασφαλιστήριο συµβόλαιό του. 
 
(10) Φωτοαντίγραφο των Πιστοποιητικών Επιθεώρησης που εντάσσουν τα ψεκαστικά 
µηχανήµατα στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ / Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τα οποία να συνοδεύονται από αυτοκόλλητο σήµα καταλληλότητας (sticker), όπως 
προβλέπεται στην ΥΑ ΄΄Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β' 671)". 
 
(11) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), στην οποία θα 
δηλώνει ότι θα διαθέσει ισάριθµες συσκευές GPS-GPRS µε τα ψεκαστικά συγκροτήµατα 
συνεργεία µε το ανάλογο λογισµικό (παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο) µε δυνατότητα 
καταγραφής και εξαγωγής των διαδροµών των ψεκαστικών οχηµάτων και ότι θα γνωρίσει τον 
κωδικό πρόσβασης στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελµατικής 
ικανότητας, 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 
αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται. 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται 
στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
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Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 
 
9.β. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 
 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 9.α. 
 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ και 
από το οποίο  

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
(3) Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη 
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την 
υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό 
δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νοµικού προσώπου. (Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει στην ένωση). 

 
Σηµειώνεται:  
α) Η υποχρέωση προσκόµισης αντιγράφου ποινικού µητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών 
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του 
ενός διαχειριστών, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όλους τους διαχειριστές. 
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου.  
γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, όλα τα µέλη του διοικητικού Συµβουλίου 
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
 
9.γ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
 
(1) Απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους–µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω 
οικονοµικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
υπάρχει εις βάρος του προέδρου και όλων των µελών του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση 
της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως αναλυτικά 
παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο 9α. 
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(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) έως και (11) της παραγράφου 9.α  
 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
9.δ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην Ένωση.  
 
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Σηµειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νοµικών 
προσώπων, περιλαµβανοµένων των συνεταιρισµών και των ενώσεων προσώπων: 
 
• 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). 

 
• Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9.α καθώς και στις 
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, το/α έγγραφο/α ή το/α πιστοποιητικό/α µπορεί/ούν να 
αντικαθίσταται/νται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 
εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 9.α της παρούσας. 

 
• Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό 
(π.χ. ιδιωτικό συµφωνητικό) 

• Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση.  

• 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. 

• Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά για την 
απόδειξη της απαιτήσεως της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (µη αθέτηση 
υποχρεώσεως ως προς την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) για όλους τους 
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του οικονοµικού 
φορέα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση από πλευράς καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για 
το σύνολο των απασχολουµένων καθώς και τα µέλη αυτής. 

• Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την επικαιροποίηση 
οποιουδήποτε εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το προσκοµίσει.  
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• Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωµα, προ της υπογραφής της Σύµβασης, να 
ζητήσει την επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο 
και ο ανάδοχος οφείλει να το προσκοµίσει.   

Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 
γνησίου υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται 
στην εκάστοτε προκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
Η προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισµένο φάκελο 
ο οποίος θα αναγράφει µε κεφαλαία τα εξής: 
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ,  Τ.Κ. 15351 
 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΩΝ 
∆ΟΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018» 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ  
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή. Η 
αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
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.  
 
Aπορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), 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 την παρούσα 
∆ιακήρυξη. 
  
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 του5.  
 
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 την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  
 
Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, 
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή 
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%6 στην περίπτωση 
της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%7 στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος την απόφαση 
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο του/των πρακτικού/πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
σύµφωνα µε το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.  
2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 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 στις κείµενες διατάξεις 
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 ο τελευταίος 
υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, και µόνο 
στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και 
ένδικων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.    
3. Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την 
επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να 

                                            
5  Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016   
6 Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 

100.000 ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016 και ισχύει) 

7 Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016 και ισχύει) 
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προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, θετόντάς του προθεσµία που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της 
προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία 
προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. Η υπογραφή της 
Σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
4.   Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης 
β) Τα συµβαλλόµενα µέρη 
γ) Τις προς ψεκασµό περιοχές 
δ) Τον αριθµό των ελαιόδεντρων 
ε) Την τιµή ανά ψεκαζόµενο δέντρο  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές   
ζ) Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 
ια)Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρµογή 

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

2. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το 
αντικείµενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως 
ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα 
από τη σύµβαση. 
 

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 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. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

4. Η σύµβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της µέχρι και την 12/10/2018. 
 
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύµβασης 
µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 
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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 υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
3. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
3. Η Σύµβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Ν. 
4412/2016.  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
Η παρακολούθηση και η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
θα γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018. 
 
1.  Έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι:  
 
α) Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης & της Σύµβασης, 
β) Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου ή/και των παραδοτέων,  
γ) Η σύνταξη σχετικών πρωτόκολλων/πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,  
δ) Η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού οριστικής (ή προσωρινής) ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά την ολοκλήρωση των εργασιών 
του Προγράµµατος Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018. 
ε) Όλα όσα προβλέπονται και καθορίζονται από τα άρθρα 216 & 219 του Ν. 4412/2016, 
κατά περίπτωση. 
 
2)  Οι καταγραφές των ηµερήσιων ή των συγκεντρωτικών δελτίων εργασίας που συντάσσονται 
από τον ανάδοχο και συνυπογράφονται – εγκρίνονται από τους τοµεάρχες/τεχνικό υπεύθυνο 
δακοκτονίας που επιβλέπουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την Τεχνική Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης 
προθεσµίας, οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιµολόγιο στην αρµόδια Τεχνική Επιτροπή 
παρακολούθησης-παραλαβής της Π.Ε.Α.Α. η οποία θα ελέγχει το τιµολόγιο, θα συντάσσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και θα το διαβιβάζει αρµοδίως.   
 
Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 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 
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είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις . Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  
 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Τεχνική Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.   
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν. 4412/2016. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου: 

1.  Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  

2. Εφόσον δεν εκπληρώσει της συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 
του Ν. 4412/2016.  

 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν πραγµατοποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε  

µε ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν. 4412/16). 
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 
β. Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου 

από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
 
Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη 
λήξη της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο 

∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
 
 
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη 
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του Ν. 
4412/2016), η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα 
(10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, 
πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του 
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη 
δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόµενης παράλειψης (άρθρο 360 του Ν.4412/2016). 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 
µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε 
χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της 
Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του Ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας 
κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόµενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων 
πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Οι χρήστες-οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) 
ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 
παρ.4 του Ν.4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
   

 
ΑΡΘΡΟ 17ο 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  
 
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 ∆ιαγωνισµού. 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.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Α.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
Κάθε προσφορά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της διακήρυξης , χωρίς Φ.Π.Α.  
 
Κατά συνέπεια, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής  διαµορφώνεται ως εξής: 
• ∆ύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ΕΥΡΩ και πενήντα επτά λεπτά (2.394,57€) 
 
∆ε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συµµετοχής υπολείπεται από το 
ως άνω απαιτούµενο ποσοστό 2%. 
 
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, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της 
σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
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 και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 
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Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. 
 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση των υπηρεσιών, υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης κατατίθεται προ ή κατά 
την υπογραφή της Σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της Σύµβασης.  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από το συµβατικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών που ορίζεται στα έγγραφα της Σύµβασης. 
Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 
παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον 
µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής. 
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
Σύµβασης.  
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.  
 
Σχετικό υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. της παρούσας. 
 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-
µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που 
κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα : 
 

α) η ηµεροµηνία έκδοσης 
β) ο εκδότης 
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής , Τµήµα  Προµηθειών) 
δ) ο αριθµός της εγγύησης  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
στ) η πλήρης επωνυµία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) οι όροι ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, µε την επιφύλαξη της ειδικής νοµοθεσίας που 
διέπει το Τ.Π.∆. και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. 30.12.1926 -3.1.1927 «περί 
συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταµείων 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων  όπως  κυρώθηκε  µε  τον  βασικό  του  ΤΠ∆  νόµο  (ν. 
3646/28)» (πρβλ η υπ΄ αριθ. 34/1992 Γνωµοδότηση του ΝΣΚ, το υπ΄ αριθ. 70991/27-05-
2013 έγγραφο του Τ.Π.∆. και το υπ’ αριθ. πρωτ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) 
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 ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου  
η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
θ) η ηµεροµηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης  
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και  
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθµός και 
ο τίτλος της σχετικής Σύµβασης.   
 
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει συνολικά µετά την 
ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών  από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της 
Περιφέρειας Αττικής αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την 
Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του προγράµµατος Καταπολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, 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. 
 
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται (αφού αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α.) ως εξής: 
 

�  0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

� Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

� Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 
� 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
� Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της ΑΕΠΠ 
� Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 
�   Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωµή των τιµολογίων. 

 
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο σύµφωνα µε το άρθρο 64 του 
ν.4172/2013 (παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% επί της καθαρής αξίας) . 
 

Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνονται εκτός από τις κρατήσεις (που ήδη 
αναφέρονται), και κάθε άλλη δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της προς 
ανάθεση υπηρεσίας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δαπάνες και αµοιβές του 
προσωπικού του αναδόχου, ακόµη δε και αυτές για τυχόν υπερωριακή εργασία, καθώς και 
οι δαπάνες για την  λειτουργία και χρήση του απαραίτητου εξοπλισµού.  
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύµφωνα 
µε τις νέες διατάξεις. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής, Ε.Φ. 05072, Κ.Α.Ε. 0879 <<Λοιπές 
αµοιβές>>.   
 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

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 επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1Β και µε τα αποδεικτικά µέσα του 
άρθρου 9Α 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.  

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

ΑΡΘΡΟ 21ο 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Ένωσης. Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης στον 
Ελληνικό τοπικό τύπο τον ανάδοχο.  

 
ΑΡΘΡΟ 23ο 

∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 
 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Κάθε διαφορά 
που θα προκύψει µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από 
τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρµόδια δικαστήρια. 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 

 

Στα πλαίσια προγραμματισμού για εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας για το έτος 2018 

σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν τους ελαιοκομικούς τομείς της περιοχής μας 
που προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί υπό την προϋπόθεση ότι: 
 

• Η κατά τόπους καρποφορία ανέρχεται σε ποσοστό 25% 

• Το πρόγραμμα δακοκτονίας θα γίνει αποδεκτό από τους αντίστοιχους Δήμους και τα 

Δημοτικά Διαμερίσματα. 

 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΝΤΩΝ  

ΔΕΝΔΡΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΨΕΚΑΣΘΕΝΤΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ανώτερη τιμή 

σε ευρώ ανά 

ψεκαζόμενο 

ελαιόδεντρο 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός 

έργου, 

χωρίς ΦΠΑ, 

σε ευρώ 

(αφορά 3 

ψεκασμούς) 

Προϋπολογισμός 

έργου, 

με ΦΠΑ (24%), 

σε ευρώ 

(αφορά 3 

ψεκασμούς) 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 22.126 11.063 0,084 2787,,88 3456,97 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 63.600 31.800 0,084 8013,60 9936,86 

ΚΑΛΑΜΟΣ 75.000 37.500 0,084 9450,00 11718,00 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 40.000 20.000 0,084 5040,00 6249,60 

ΩΡΩΠΟΣ 18.000 9.000 0,084 2268,00 2812,32 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 48.000 24.000 0,084 6048,00 7499,52 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 37.000 18.500 0,084 4662,00 5780,88 

ΣΚΑΛΑ ΩΡ. 12.600 6.300 0,084 1587,60 1968,62 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 19.000 9.500 0,084 2394,00 2968,56 

ΚΑΛΥΒΙΑ 55.000 27.500 0,084 6930,00 8593,20 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ 25.000 12.500 0,084 3150,00 3906,00 

ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ 11.400 5.700 0,084 1436,40 1781,14 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 63.000 31.500 0,084 7938,00 9843,12 

ΚΕΡΑΤΕΑ 256.500 128.250 0,084 32319,00 40075,56 

ΣΠΑΤΑ 60.000 30.000 0,084 7560,00 9374,40 

ΠΑΙΑΝΙΑ 60.000 30.000 0,084 7560,00 9374,40 

ΚΟΡΩΠΙ 84.000 42.000 0,084 10584,00 13124,16 

ΣΥΝΟΛΟ 950.226 475.113  119.728,48 148.463,31 

 

 

 

 ∆εν διαχωρίζουµε σε τµήµατα την ελαιοκοµική περιοχή της Π.Ε.Α.Α. διότι η τιµή 
ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο είναι ενιαία σε κάθε περιοχή και διότι υπάρχει ο κίνδυνος το 
διαχωριζόµενο τµήµα να αφορά σε περιοχές µε µικρότερο αριθµό ψεκαζοµένων 
ελαιοδέντρων για τις οποίες ενδέχεται να µην σηµειωθεί ενδιαφέρον και ως εκ τούτου να 
τεθεί σε κίνδυνο η προστασία της ελαιοπαραγωγής της εν λόγω περιοχής . 

Για τη διεξαγωγή του προγράµµατος δακοκτονίας 2018 και λαµβάνοντας υπόψη το 
ανάγλυφο του εδάφους και τις µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των ελαιοκοµικών τοµέων της 
περιοχής ευθύνης µας, θα διενεργηθούν µέχρι και 3 ψεκασµοί από είκοσι (20) ψεκαστικά 
συγκροτήµατα µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού 500 τουλάχιστον λίτρων και 
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ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων. 
Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των  ψεκαστικών συγκροτηµάτων έχει υπολογισθεί λαµβάνοντας 
υπόψη α)τον αριθµό των ελαιοδέντρων που πρόκειται να ψεκαστούν σε κάθε ελαιοκοµικό 
τοµέα, β) την εφαρµογή 1000 λίτρων ψεκαστικού διαλύµατος ανά ηµέρα (δύο δεξαµενές των 
500 λίτρων) και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες τις ηµέρες των ψεκασµών µε ανέµους 
έντασης έως πέντε (5) µποφόρ, θερµοκρασία έως  28ο C και φυσικά απουσία  βροχόπτωσης.        

Επίσης θα απαιτηθούν  συνολικά είκοσι (20)  συσκευές GPS-GPRS µε το αντίστοιχο 
λογισµικό, (παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο) µε δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής 
των διαδροµών του ψεκαστικού οχήµατος, προς αποφυγή ψεκασµού βιολογικών 
καλλιεργειών. Προς απόδειξη της µη εφαρµογής ψεκαστικού υγρού σε αγροτεµάχια που 
υπάρχει συνκαλλιέργεια υποχρεούται ο ανάδοχος να καταθέτει τον κωδικό πρόσβασης και 
στο τέλος του κάθε ψεκασµού να καταθέτει τις διαδροµές των ψεκαστικών οχηµάτων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δένδρα που αναφέρονται στην 
προκήρυξη ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή. 

2. Οι ψεκασµοί θα γίνουν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και 
12/10/2018. Οι περιοχές στις οποίες θα διενεργηθούν οι ψεκασµοί και η ηµεροµηνία 
έναρξης τους θα καθορίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  της 
Π.Ε.Α.Α. µετά από έγγραφη εντολή.  

3. Στην περίπτωση που υπάρχει  καθυστέρηση  ηµεροµηνίας έναρξης του 
πρώτου ψεκασµού µετά τις 15 Αυγούστου µε υπαιτιότητα του αναδόχου, οι 
δαπάνες που δηµιουργούνται δεν θα θεωρούνται επιλέξιµες. (µη δυνατότητα 
εφαρµογής προγράµµατος).  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την 
ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας, οι οποίοι  πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην 
υπηρεσία. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων 
της δακοκτονίας (∆ιευθυντή, επόπτη, τοµεαρχών) 

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

7. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  για τους ψεκασµούς δε φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των 
ψεκασµών. 

8. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται 
σ’ αυτόν στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.. Αυτά 
µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία, µε ευθύνη του ανάδοχου.  

    Τα περισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όποια άλλα αποθέµατα, θα µένουν στον ανάδοχο, 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 και να το γνωστοποιήσει εγγράφως 
στην ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.  

9. Τα κενά δοχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δηµόσιο υλικό και αποτελούν 
και αποδεικτικό υλικό χρήση τους. Γι’ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείµµατα στα 
χαρτόκουτα που ήταν γεµάτα και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη της 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.  . 

10. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία 
στον ανάδοχο.  
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11. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τους ∆ήµους και  τις κοινότητες για την έναρξη των 
ψεκασµών και να συνεργάζεται στενά µε αυτούς για την σύνταξη του προγράµµατος 
ψεκασµού των τοποθεσιών του ∆ήµου και της Κοινότητας ανά ηµέρα, ώστε να 
ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο και οι κτηνοτρόφοι. 

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

13. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και   µάλιστα θα 
πρέπει να   

      αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες. 
14. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 

προδιαγραφών της δακοκτονίας. 
15.  Στις ελαιοκοµικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής παρουσιάζεται έντονα το φαινόµενο 

της γειτνίασης διάσπαρτων παραθεριστικών οικιών όσο και οικισµών µονίµου κατοικίας 
µε ελαιώνες µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διενέργεια των ψεκασµών και να 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ψεκασµό τους για την καταπολέµηση του δάκου 
της ελιάς. Επίσης στην περιοχή του  Μαραθώνα υπάρχει συνκαλλιέργεια της ελιάς µε 
υπαίθρια κηπευτικά τα οποία αρδεύονται µε τεχνητή βροχή µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται προβλήµατα στην καταπολέµηση του δάκου όπως : µεγάλοι πληθυσµοί 
δάκου, δυσκολίες στην πρόσβαση των ψεκαστικών µηχανηµάτων, κίνδυνοι   
υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα κηπευτικά κ.α.  

16.    Μη διενέργεια ψεκασµών σε ελαιώνες όπου έχουν τοποθετηθεί µελισσοκυψέλες. 
  
      Για τους λόγους αυτούς ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε όλους τους ελκυστήρες 

κατάλληλο εξοπλισµό ( µακριά λάστιχα κλπ). Να συνεργάζεται µε τους συλλόγους των 
παραγωγών και  να  ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρµόδιων γεωπόνων. 

 

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ  
Α. Σκευάσµατα-∆οσολογίες 

 
Για τους ψεκασµούς που θα γίνουν θα χρησιµοποιηθούν τα εγκεκριµένα σκευάσµατα στις 
δόσεις και αναλογίες που αναφέρονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους. Στο ψεκαστικό 
υγρό θα προστίθεται πάντα ελκυστική ουσία ποσότητας ίσης µε αυτής που θα αναφέρεται 
στην ετικέτα του κάθε σκευάσµατος. 

Β. Εφαρµογή 
 
1. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 cm3  ψεκαστικού διαλύµατος ανά ψεκαζόµενο 

δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε αραιή 
πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δένδρο στους 
µέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο 
στους πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα)   όσες φορές 
χρειαστεί µε την τιµή κατακύρωσης ανάλογα µε την υπόδειξη της Υπηρεσίας εφόσον   
δεν προκύψει υπέρβαση προϋπολογισµού.  

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 
για 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. 

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

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. 
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7. Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και 
πηγάδια, αν αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα 
κοντά σε αυτά. 

8. Κατά την  παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του 
κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου και απόρριψη του διαλύµατος της έκπλυσης  µέσα 
στο ψεκαστικό διάλυµα . 

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

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

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

12. Οι υπεύθυνοι Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας 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. 

13. Σε περίπτωση αδυναµίας µετακίνησης των τοµεαρχών ∆ακοκτονίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλάβει την µεταφορά αυτών στα σηµεία συγκέντρωσης – παρασκευής 
ψεκαστικού διαλύµατος, κατόπιν συνεννόησης µε την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αν. Αττικής. 

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

15. Η διάρκεια των ψεκασµών σε ενιαίο ελαιώνα ενός τοµέα δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) 
συνεχόµενες ηµέρες όπως επιβάλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. 

16. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος ( βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) θα είναι 
1000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα και σε ορισµένες δύσκολες περιοχές τα 500 
λίτρα/ηµέρα. Αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία του ανάδοχου και της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και θα πρέπει να είναι γνωστό στην Υπηρεσία για 
τους ελέγχους. Ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες η απόδοση ενός 
ψεκαστικού συγκροτήµατος µπορεί να αυξηθεί κατά 500 λίτρα/ηµέρα. Όταν πρόκειται 
για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή του ψεκαστικού υγρού  ανά ψεκαστή δεν θα 
υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500 δένδρων).  

 
 

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

1. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει 
τους 280C. 
2. ∆εν 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 ο επόπτης και οι τοµεάρχες 
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 
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ΙV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

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). 
 
Συγκεκριµένα ο εξοπλισµός που απαιτείται για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής έχει ως εξής: 
 
       1)  Είκοσι (20) ψεκαστικά συγκροτήµατα  τουλάχιστον 500 λίτρων µε ψεκαστική αντλία 

που φέρει  δύο ακροφύσια και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων.  
       2) Επτά (7) Φ.Ι.Χ. που φέρουν βυτίο τουλάχιστον 500 λίτρων για προµήθεια νερού και  

µεταφοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
       Mπορεί να διατεθεί και ισοδύναµος εξοπλισµός µε ίδια ψεκαστική δυνατότητα.  

• Είκοσι (20) συσκευές GPS-GPRS µε το αντίστοιχο λογισµικό, (παρακολούθηση σε 
πραγµατικό χρόνο) µε δυνατότητα καταγραφής  των διαδροµών του ψεκαστικού 
οχήµατος, προς αποφυγή ψεκασµού βιολογικών καλλιεργειών ελιάς και προς 
απόδειξη της µη εφαρµογής ψεκαστικού υγρού σε αγροτεµάχια που υπάρχει 
συγκαλλιέργεια υποχρεούται ο ανάδοχος να καταθέτει τον κωδικό πρόσβασης και στο 
τέλος του κάθε ψεκασµού να καταθέτει τις διαδροµές των ψεκαστικών οχηµάτων. 

• 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. 

• Σε κάθε συνεργείο ψεκασµού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή  του 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων  βάσει 
του Ν. 4036/2012 ΦΕΚ. (Α΄8) και της ΚΥΑ 8197/90920/2013 (Β΄ 1883)  από 
τον ψεκαστή ή ψεκαστές 
 

Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του ανάδοχου όπως αυτά 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 

 
   Με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής 
δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή: 

      1.Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες. 
      2.Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας κατά τον ψεκασµό 

(αδιάβροχα πλαστικά γάντια, ολόσωµη αδιάβροχη φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα, 
γυαλιά και ελαστικές µπότες). 

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

      Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού. 
 

VΙ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
 

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από το ∆/ντη , τον  επόπτη και τους 
τοµεάρχες της δακοκτονίας. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο ανάδοχος θα 
συµπληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα ψεκαστικά  µέσα ονοµατεπώνυµο  ψεκαστή/ψεκαστών, η ποσότητα του 

ψεκαστικού διαλύµατος που καταναλώθηκε, ο αριθµός των ψεκασθέντων δένδρων κ.α. 
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Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο και τους  τοµεάρχες 
δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µία βδοµάδα µετά το τέλος 
του ψεκασµού. 

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

 

 

 
Α. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
 

 
Ονοµασία Πιστωτικού Ιδρύµατος ………………………… 
Κατάστηµα ………………………… 
(∆/νση οδός – αριθµός  Τ.Κ.  )                                 Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
ΠΑΛΛΗΝΗ,  Τ.Κ. 15351 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. 
(ολογράφως και αριθµητικώς) 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... υπέρ: 

1. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) (ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο)............................. 
           (Α.Φ.Μ.)............................... (ταχυδροµική διεύθυνση).......................................... 

2. (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) (πλήρης    επωνυµία) ........................................ 
(Α.Φ.Μ.)...............................(ταχυδροµική διεύθυνση)............................................ 

3. (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας -των φυσικών/νοµικών προσώπων) 
          α)(πλήρης επωνυµία /ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο).................................................. 
          (Α.Φ.Μ.)...............................(ταχυδροµική διεύθυνση)............................................ 
          β)(πλήρης επωνυµία/ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο)................................................... 
           (Α.Φ.Μ.)...............................(ταχυδροµική διεύθυνση)............................................ 
          γ)(πλήρης επωνυµία/ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο).................................................... 
          (ΑΦΜ)...............................(ταχυδροµική 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 τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο ηλεκτρονικό διαγωνισµό άνω των ορίων της 
…….…….(καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών)  για την « επιλογή αναδόχου για 
τη διενέργεια επίγειων δολωµατικών ψεκασµών  στα πλαίσια του  Προγράµµατος 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικους τοµείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2018» της υπ΄ αριθµ. 
5/2018 ∆ιακήρυξής σας. 

1. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

2. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
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4. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν 
από την ηµεροµηνία λήξης της. 

5. Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………… 
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

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

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 
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Β. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

Ονοµασία Πιστωτικού Ιδρύµατος ………………………… 
Κατάστηµα ………………………… 
(∆/νση οδός – αριθµός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ηµεροµηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
Προς : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 
ΠΑΛΛΗΝΗ,  Τ.Κ. 15351 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ 
ΕΥΡΩ……………. (ολογράφως και αριθµητικώς) 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... υπέρ: 

1.   (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) (ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο)............................. 
           (Α.Φ.Μ.)............................... (ταχυδροµική διεύθυνση).......................................... 

2. (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) (πλήρης    επωνυµία) ........................................    
    (Α.Φ.Μ.)...............................(ταχυδροµική διεύθυνση)............................................ 
3.(σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας -των φυσικών/νοµικών προσώπων) 

          α)(πλήρης επωνυµία /ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο).................................................. 
          (Α.Φ.Μ.)...............................(ταχυδροµική διεύθυνση)............................................ 
          β)(πλήρης επωνυµία/ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο)................................................... 
           (Α.Φ.Μ.)...............................(ταχυδροµική διεύθυνση)............................................ 
          γ)(πλήρης επωνυµία/ονοµατεπώνυµο,πατρώνυµο).................................................... 
          (ΑΦΜ)...............................(ταχυδροµική 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 των όρων της υπ΄αρ. …../2018 Σύµβασης για την «Kαταπολέµηση 
του δάκου της ελιάς, στις ελαιοπαραγωγικές τοµείς   της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  για το έτος 2018». 

7. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

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

10. Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………. 
11. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

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

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο  
παράδοσης, για το διάστηµα που ορίζεται στη Σύµβαση.  
 

 
 
 
  





 45 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

 
 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Η προσφορά αφορά όλες τις ελαιοκοµικές περιοχές της Π.Ε.Α.Α, που αναφέρονται 

αναλυτικά  

στον πίνακα  του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α  
ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΑΝΩΤΕΡΗ  
 

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

ΑΝΑ  

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΟ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ  ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΑ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΟ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ 

(*) 

 

0,084 

 

Αριθµητικώς και 

ολογράφως 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 

 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ 
 

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το 
πρότυπο ΕΕΕΣ σε µορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Αττικής, 
ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη 
διακήρυξη. 
 
Για τη σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου ΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς θα 
πρέπει να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από την Περιφέρεια Αττικής αρχείο XML, 
προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ.  
Για τη συµπλήρωση του ΕΕΕΣ οι οικονοµικοί φορείς θα εισάγουν στη διαδικτυακή 
υπηρεσία της Ε.Ε. στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι αναρτηµένο στο πεδίο του 
παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ και θα το συµπληρώσουν.  
 
Μόλις το συµπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε µορφή pdf (από τις ρυθµίσεις του 
εκτυπωτή θα επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.  
Το έγγραφο αυτό σε µορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους 
οικονοµικούς φορείς και στη συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του 
υπόψη συστηµικού διαγωνισµού του ΕΣΗ∆ΗΣ.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.   …… / 2018 
«Kαταπολέµηση του δάκου της ελιάς, στις ελαιοπαραγωγικές τοµείς   της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  για το έτος 
2018» 

 
 
Στην Αθήνα σήµερα …………………, ηµέρα ………………. του έτους 2018, οι υπογράφοντες, 
την παρούσα αφενός το Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. 
Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, µε Α.Φ.Μ. 997875116 και ∆.Ο.Υ. Ψυχικού και εκπροσωπείται 
νόµιµα τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κο Χρήστο Καραµάνο, δυνάµει της υπ’ αρ. 
48105/06-03-2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
114/τ. Υ.Ο.∆.∆./10-3-2017, και αφετέρου  

ο/η κ. …………………… φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή το νοµικό πρόσωπο 
………………. µε την επωνυµία «……………………………………………..» µε δ.τ. 
«…………………….» που εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., 
φαξ ……………, µε Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. …………………. ή η ένωση/κοινοπραξία 
µε την επωνυµία «……………………………………………..» µε δ.τ. «…………………….» που 
εδρεύει στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, µε 
Α.Φ.Μ. ……………….. & ∆.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ. 
……………………..(ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος», 
σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από ………….. Πρακτικό του ∆.Σ. 
(εφόσον πρόκειται για Α.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε: 
1) την υπ’ αρ. 664/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 

εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 148.463,31€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Α∆Α: 7Τ∆37Λ7-5ΤΧ) 

2) την υπ΄αρ. 62610/27-03-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας 
Αττικής (Α∆Α: ΩΩΑΖ7Λ7-Ξ67) 

3) την υπ΄αρ  1122/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Έγκριση διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισµού καθώς και των όρων και τεχνικών 
προδιαγραφών της µε αρ. 5/2018 ∆ιακήρυξης  για την επιλογή αναδόχου για τη 
διενέργεια επίγειων δολωµατικών ψεκασµών  στα πλαίσια του  Προγράµµατος 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικους τοµείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού 
προϋπολογισµού 148.463,31€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ»  (Α∆Α:  ΩΥΠΨ7Λ7-
Φ5∆)  

4) την υπ΄αρ. 5/2018 ∆ιακήρυξη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής-Τµήµα Προµηθειών 

5) την υπ΄αρ. ................... Κατακυρωτική Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 
……………………),  

 
κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του 
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού διαγωνισµού, για την «ανάδειξη αναδόχου  για τη 
διενέργεια επίγειων δολωµατικών ψεκασµών στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Kαταπολέµηση του δάκου της ελιάς, στις ελαιοπαραγωγικές τοµείς   της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  για το έτος 
2018», ∆ιακήρυξη 5/2018, στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς, ήτοι ……………… € 
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συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο, η οποία κρίθηκε ως η 
χαµηλότερη τιµή ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν 
την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους όρους: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

     Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προστασία της ελαιοπαραγωγής από το δάκο της ελιάς.  
Η εφαρµογή των ψεκασµών δακοκτονίας στα ελαιόδεντρα της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής θα γίνει από εδάφους µε ψεκαστικά συνεργεία, 
µε ψεκαστήρες πλάτης ή ψεκαστικά συγκροτήµατα σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα και 
την οικονοµική του προσφορά: 
 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ
Ι ΤΟΜΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΝΤ

ΩΝ  
∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΘΕΝΤΩΝ 

∆ΕΝ∆ΡΩΝ 

∆απάνη 
σε ευρώ ανά 
ψεκαζόµενο 
ελαιόδεντρο 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Συνολική ∆απάνη 
έργου, 

χωρίς ΦΠΑ, 
σε ευρώ 
(αφορά 3 

ψεκασµούς) 

Συνολική 
∆απάνη 
έργου, 
µε ΦΠΑ 
(24%), 
σε ευρώ 
(αφορά 3 

ψεκασµούς) 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 22.126 11.063 .…….. .…….. .…….. 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 63.600 31.800 .…….. .…….. .…….. 

ΚΑΛΑΜΟΣ 75.000 37.500 .…….. .…….. .…….. 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 40.000 20.000 .…….. .…….. .…….. 

ΩΡΩΠΟΣ 18.000 9.000 .…….. .…….. .…….. 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 48.000 24.000 .…….. .…….. .…….. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΩΡΩΠΟΥ 
37.000 18.500 .…….. .…….. .…….. 

ΣΚΑΛΑ ΩΡ. 12.600 6.300 .…….. .…….. .…….. 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 19.000 9.500 .…….. .…….. .…….. 

ΚΑΛΥΒΙΑ 55.000 27.500 .…….. .…….. .…….. 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ 25.000 12.500 .…….. .…….. .…….. 

ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ 11.400 5.700 .…….. .…….. .…….. 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 
63.000 31.500 

.…….. .…….. .…….. 

ΚΕΡΑΤΕΑ 256.500 128.250 .…….. .…….. .…….. 

ΣΠΑΤΑ 60.000 30.000 .…….. .…….. .…….. 

ΠΑΙΑΝΙΑ 60.000 30.000 .…….. .…….. .…….. 

ΚΟΡΩΠΙ 84.000 42.000 .…….. .…….. .…….. 

ΣΥΝΟΛΟ 950.226 475.113  .…….. .…….. 

 

Με την εργασία αυτή υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 950.226 ελαιόδεντρα 
µε έως και 3 ψεκασµούς από εδάφους. Οι ελαιώνες που αφορά η παρούσα σύµβαση 
βρίσκονται στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής 
σύµφωνα µε τον ανωτέρω Πίνακα του Παραρτήµατος Α' (1) της σύµβασης. 
 

Η περιγραφή του έργου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/απαιτήσεις του καθώς και ο τρόπος 
εκτέλεσής του κ.λ.π. αναφέρονται επίσης στο Παράρτηµα  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της 
παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.  Η σύµβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της µέχρι και την 12/10/2018. 
 
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύµβασης 
µπορεί να παρατείνεται 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 υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
3.  Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
4.  Η Σύµβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του 
Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωµή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνει συνολικά µετά την 
ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών  από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης της 
Περιφέρειας Αττικής αφού πιστοποιηθεί η καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας από την 
Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του προγράµµατος Καταπολέµησης του 
∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, 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. 
 
Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται (αφού αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α.) ως εξής: 
 

�  0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

� Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  

� Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 
� 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 
� Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της ΑΕΠΠ 
� Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου 
� Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωµή των τιµολογίων. 

 
Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο σύµφωνα µε το άρθρο 64 του 
ν.4172/2013 (παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% επί της καθαρής αξίας) . 
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Στην τιµή της προσφοράς περιλαµβάνονται εκτός από τις κρατήσεις (που ήδη 
αναφέρονται), και κάθε άλλη δαπάνη που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της προς 
ανάθεση υπηρεσίας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι δαπάνες και αµοιβές του 
προσωπικού του αναδόχου, ακόµη δε και αυτές για τυχόν υπερωριακή εργασία, καθώς και 
οι δαπάνες για την  λειτουργία και χρήση του απαραίτητου εξοπλισµού.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύµφωνα 
µε τις νέες διατάξεις. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Οικονοµικού έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής, Ε.Φ. 05072, Κ.Α.Ε. 0879 <<Λοιπές 
αµοιβές>>.   

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
Η παρακολούθηση και η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
θα γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του Προγράµµατος 
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018. 
 
1.  Έργο της Τεχνικής Επιτροπής είναι:  
 
α) Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης & της Σύµβασης, 
β) Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου ή/και των παραδοτέων,  
γ) Η σύνταξη σχετικών πρωτόκολλων/πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,  
δ) Η σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού οριστικής (ή προσωρινής) ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής του αντικειµένου της Σύµβασης, κατά την ολοκλήρωση των εργασιών 
του Προγράµµατος Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στους ελαιοκοµικούς τοµείς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής  Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018. 
ε) Όλα όσα προβλέπονται και καθορίζονται από τα άρθρα 216 & 219 του Ν. 4412/2016, 
κατά περίπτωση. 
 
2)  Οι καταγραφές των ηµερήσιων ή των συγκεντρωτικών δελτίων εργασίας που συντάσσονται 
από τον ανάδοχο και συνυπογράφονται – εγκρίνονται από τους τοµεάρχες/τεχνικό υπεύθυνο 
δακοκτονίας που επιβλέπουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες, αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την Τεχνική Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής.  
 
Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης 
προθεσµίας, οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιµολόγιο στην αρµόδια Τεχνική Επιτροπή 
παρακολούθησης-παραλαβής της Π.Ε.Α.Α. η οποία θα ελέγχει το τιµολόγιο, θα συντάσει 
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και θα το διαβιβάζει αρµοδίως.   
 
Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 
 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
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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 παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.  
 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Τεχνική Επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής 
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.   
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 
 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η µε αριθµό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, 
ισχύος………………., της ……………….. Τράπεζας. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

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 επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 1Β και µε τα αποδεικτικά µέσα του 
άρθρου 9Α 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. 
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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.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν καταβάλει απευθείας στον υπεργολάβο την αµοιβή του για την 
εκτέλεση υπηρεσίας δυνάµει σύµβασης υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. 
 
                                                            ΑΡΘΡΟ 7ο 
                                                     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. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά 
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου: 

1.  Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  

2. Εφόσον δεν εκπληρώσει της συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες 
διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 
217 του Ν. 4412/2016.  

 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν: 
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία  δεν πραγµατοποιήθηκε ή 

αντικαταστάθηκε  µε ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του Ν. 4412/16). 
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση 
της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των 
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 

β. Ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου 
από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

Κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί µε 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 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. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων  της 
δακοκτονίας (∆ιευθυντή, επόπτη, τοµεαρχών) καθώς επίσης και στους όρους και τις 
υποδείξεις της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Α.Α.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης  για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχολεί, των εκπροσώπων της 
αναθέτουσας αρχής και των τρίτων. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ατυχήµατα που 
µπορεί να προκληθούν από οποιαδήποτε αιτία είτε στο προσωπικό που χρησιµοποιεί ο 
ανάδοχος είτε στους εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής είτε στους τρίτους κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης  θα είναι ο ανάδοχος.  Συνεπώς, η Περιφέρεια Αττικής  
ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήµατα και ζηµιές σε πρόσωπα και πράγµατα που 
µπορεί να προκληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  
 
Ο ανάδοχος οφείλει να   µεριµνήσει ούτως ώστε το προσωπικό που θα χρησιµοποιήσει για 
την εκτέλεση της σύµβασης να είναι ασφαλισµένο στους αρµόδιους φορείς. Επίσης οφείλει 
να   µεριµνήσει ούτως ώστε ο τεχνικός  εξοπλισµός  και τα τεχνικά µέσα που θα 
χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης να είναι ασφαλισµένα τουλάχιστον  για 
αστική ευθύνη και να παραµένουν ασφαλισµένα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει  τη σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής 
και της οικονοµικής προσφοράς που υπέβαλε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού και οι 
οποίοι έγιναν δεκτοί από την αναθέτουσα αρχή µε την κατακύρωση σε αυτόν του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, η αρµόδια επιτροπή 
επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 
 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της µε αρ. 
5/2018 ∆ιακήρυξης, τους όρους της προσφοράς (τεχνική και οικονοµική) του αναδόχου και 
την ελληνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της 
αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή ή 
γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα 
αρµόδια δικαστήρια.  
 
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, ένα (1) για τον ανάδοχο και δύο (2) 
για τη ∆/νση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, το περιεχόµενό της αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε από τους συµβαλλόµενους και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  

 

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     Για τον ανάδοχο 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ    

  

  

  

  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

 
Στα πλαίσια προγραµµατισµού για εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας για το έτος 
2018 σας παραθέτουµε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν τους ελαιοκοµικούς τοµείς της 
περιοχής µας που προβλέπεται να γίνουν ψεκασµοί υπό την προϋπόθεση ότι: 
 
• Η κατά τόπους καρποφορία ανέρχεται σε ποσοστό 25% 

• Το πρόγραµµα δακοκτονίας θα γίνει αποδεκτό από τους αντίστοιχους ∆ήµους και τα 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. 

 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΝΤΩΝ  

ΔΕΝΔΡΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΨΕΚΑΣΘΕΝΤΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ 

Ανώτερη τιμή 

σε ευρώ ανά 

ψεκαζόμενο 

ελαιόδεντρο 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός 

έργου, 

χωρίς ΦΠΑ, 

σε ευρώ 

(αφορά 3 

ψεκασμούς) 

Προϋπολογισμός 

έργου, 

με ΦΠΑ (24%), 

σε ευρώ 

(αφορά 3 

ψεκασμούς) 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 22.126 11.063 0,084 2787,,88 3456,97 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 63.600 31.800 0,084 8013,60 9936,86 

ΚΑΛΑΜΟΣ 75.000 37.500 0,084 9450,00 11718,00 

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 40.000 20.000 0,084 5040,00 6249,60 

ΩΡΩΠΟΣ 18.000 9.000 0,084 2268,00 2812,32 

ΣΥΚΑΜΙΝΟ 48.000 24.000 0,084 6048,00 7499,52 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 37.000 18.500 0,084 4662,00 5780,88 

ΣΚΑΛΑ ΩΡ. 12.600 6.300 0,084 1587,60 1968,62 

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 19.000 9.500 0,084 2394,00 2968,56 

ΚΑΛΥΒΙΑ 55.000 27.500 0,084 6930,00 8593,20 

ΚΟΥΒΑΡΑΣ 25.000 12.500 0,084 3150,00 3906,00 

ΠΑΛ. ΦΩΚΑΙΑ 11.400 5.700 0,084 1436,40 1781,14 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 63.000 31.500 0,084 7938,00 9843,12 

ΚΕΡΑΤΕΑ 256.500 128.250 0,084 32319,00 40075,56 

ΣΠΑΤΑ 60.000 30.000 0,084 7560,00 9374,40 

ΠΑΙΑΝΙΑ 60.000 30.000 0,084 7560,00 9374,40 

ΚΟΡΩΠΙ 84.000 42.000 0,084 10584,00 13124,16 

ΣΥΝΟΛΟ 950.226 475.113  119.728,48 148.463,31 

 

 

 

 ∆εν διαχωρίζουµε σε τµήµατα την ελαιοκοµική περιοχή της Π.Ε.Α.Α. διότι η τιµή 
ανά ψεκαζόµενο ελαιόδεντρο είναι ενιαία σε κάθε περιοχή και διότι υπάρχει ο κίνδυνος το 
διαχωριζόµενο τµήµα να αφορά σε περιοχές µε µικρότερο αριθµό ψεκαζοµένων 
ελαιοδέντρων για τις οποίες ενδέχεται να µην σηµειωθεί ενδιαφέρον και ως εκ τούτου να 
τεθεί σε κίνδυνο η προστασία της ελαιοπαραγωγής της εν λόγω περιοχής . 

Για τη διεξαγωγή του προγράµµατος δακοκτονίας 2018 και λαµβάνοντας υπόψη το 
ανάγλυφο του εδάφους και τις µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των ελαιοκοµικών τοµέων της 
περιοχής ευθύνης µας, θα διενεργηθούν µέχρι και 3 ψεκασµοί από είκοσι (20) ψεκαστικά 
συγκροτήµατα µε παρελκόµενο ή φέρον βυτίο ψεκασµού 500 τουλάχιστον λίτρων και 
ψεκαστική αντλία µε δύο ακροφύσια και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων. 
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Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των  ψεκαστικών συγκροτηµάτων έχει υπολογισθεί λαµβάνοντας 
υπόψη α)τον αριθµό των ελαιοδέντρων που πρόκειται να ψεκαστούν σε κάθε ελαιοκοµικό 
τοµέα, β) την εφαρµογή 1000 λίτρων ψεκαστικού διαλύµατος ανά ηµέρα (δύο δεξαµενές των 
500 λίτρων) και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες τις ηµέρες των ψεκασµών µε ανέµους 
έντασης έως πέντε (5) µποφόρ, θερµοκρασία έως  28ο C και φυσικά απουσία  βροχόπτωσης.        

Επίσης θα απαιτηθούν  συνολικά είκοσι (20)  συσκευές GPS-GPRS µε το αντίστοιχο 
λογισµικό, (παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο) µε δυνατότητα καταγραφής και εξαγωγής 
των διαδροµών του ψεκαστικού οχήµατος, προς αποφυγή ψεκασµού βιολογικών 
καλλιεργειών. Προς απόδειξη της µη εφαρµογής ψεκαστικού υγρού σε αγροτεµάχια που 
υπάρχει συνκαλλιέργεια υποχρεούται ο ανάδοχος να καταθέτει τον κωδικό πρόσβασης και 
στο τέλος του κάθε ψεκασµού να καταθέτει τις διαδροµές των ψεκαστικών οχηµάτων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα δένδρα που αναφέρονται στην 
προκήρυξη ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειαστεί µε την ίδια τιµή. 

13. Οι ψεκασµοί θα γίνουν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως και 
12/10/2018. Οι περιοχές στις οποίες θα διενεργηθούν οι ψεκασµοί και η ηµεροµηνία 
έναρξης τους θα καθορίζονται από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  της 
Π.Ε.Α.Α. µετά από έγγραφη εντολή.  

14. Στην περίπτωση που υπάρχει  καθυστέρηση  ηµεροµηνίας έναρξης του 
πρώτου ψεκασµού µετά τις 15 Αυγούστου µε υπαιτιότητα του αναδόχου, οι 
δαπάνες που δηµιουργούνται δεν θα θεωρούνται επιλέξιµες. (µη δυνατότητα 
εφαρµογής προγράµµατος).  

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασµό µέσα σε 24 ώρες από την 
ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας, οι οποίοι  πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην 
υπηρεσία. 

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται πρόθυµα στις υποδείξεις των γεωπόνων 
της δακοκτονίας (∆ιευθυντή, επόπτη, τοµεαρχών) 

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

18. Εφόσον ο ανάδοχος τηρήσει τις οδηγίες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής  για τους ψεκασµούς δε φέρει ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των 
ψεκασµών. 

19. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται 
σ’ αυτόν στην αποθήκη της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.. Αυτά 
µεταφέρονται και διανέµονται στα συνεργεία, µε ευθύνη του ανάδοχου.  

    Τα περισσεύµατα κάθε ψεκασµού ή όποια άλλα αποθέµατα, θα µένουν στον ανάδοχο, 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 και να το γνωστοποιήσει εγγράφως 
στην ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.  

20. Τα κενά δοχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι δηµόσιο υλικό και αποτελούν 
και αποδεικτικό υλικό χρήση τους. Γι’ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείµµατα στα 
χαρτόκουτα που ήταν γεµάτα και θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη της 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α.  . 

21. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία 
στον ανάδοχο.  
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22. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί τους ∆ήµους και  τις κοινότητες για την έναρξη των 
ψεκασµών και να συνεργάζεται στενά µε αυτούς για την σύνταξη του προγράµµατος 
ψεκασµού των τοποθεσιών του ∆ήµου και της Κοινότητας ανά ηµέρα, ώστε να 
ειδοποιούνται τόσο οι ελαιοπαραγωγοί όσο και οι κτηνοτρόφοι. 

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

13. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόµο ηλικία και   µάλιστα θα 
πρέπει να   

      αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες. 
14. Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να λάβουν γνώση όλοι οι εργάτες των τεχνικών 

προδιαγραφών της δακοκτονίας. 
15.  Στις ελαιοκοµικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής παρουσιάζεται έντονα το φαινόµενο 

της γειτνίασης διάσπαρτων παραθεριστικών οικιών όσο και οικισµών µονίµου κατοικίας 
µε ελαιώνες µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διενέργεια των ψεκασµών και να 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ψεκασµό τους για την καταπολέµηση του δάκου 
της ελιάς. Επίσης στην περιοχή του  Μαραθώνα υπάρχει συνκαλλιέργεια της ελιάς µε 
υπαίθρια κηπευτικά τα οποία αρδεύονται µε τεχνητή βροχή µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται προβλήµατα στην καταπολέµηση του δάκου όπως : µεγάλοι πληθυσµοί 
δάκου, δυσκολίες στην πρόσβαση των ψεκαστικών µηχανηµάτων, κίνδυνοι   
υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα κηπευτικά κ.α.  

16.    Μη διενέργεια ψεκασµών σε ελαιώνες όπου έχουν τοποθετηθεί µελισσοκυψέλες. 
  
      Για τους λόγους αυτούς ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε όλους τους ελκυστήρες 

κατάλληλο εξοπλισµό ( µακριά λάστιχα κλπ). Να συνεργάζεται µε τους συλλόγους των 
παραγωγών και  να  ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των αρµόδιων γεωπόνων. 

 
ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ  

Α. Σκευάσµατα-∆οσολογίες 
 
Για τους ψεκασµούς που θα γίνουν θα χρησιµοποιηθούν τα εγκεκριµένα σκευάσµατα στις 
δόσεις και αναλογίες που αναφέρονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους. Στο ψεκαστικό 
υγρό θα προστίθεται πάντα ελκυστική ουσία ποσότητας ίσης µε αυτής που θα αναφέρεται 
στην ετικέτα του κάθε σκευάσµατος. 

Β. Εφαρµογή 
 
17. Κατά τον ψεκασµό θα διασπείρονται 300 cm3  ψεκαστικού διαλύµατος ανά ψεκαζόµενο 

δέντρο κανονικής ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες µε αραιή 
πυκνότητα δέντρων (λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέµµα), ανά δεύτερο δένδρο στους 
µέτριας πυκνότητας ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέµµα) και ανά τρίτο δέντρο 
στους πυκνούς ελαιώνες (περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέµµα)   όσες φορές 
χρειαστεί µε την τιµή κατακύρωσης ανάλογα µε την υπόδειξη της Υπηρεσίας εφόσον   
δεν προκύψει υπέρβαση προϋπολογισµού.  

18. 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 
για να µην ξηραίνεται γρήγορα. 

19. 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. 

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

21. 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. 

22. Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισµένο και µετά το τέλος των ψεκασµών 
να πλένεται µε σόδα. 
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23. Τα βυτία και οι ψεκαστές µπορεί να παίρνουν νερό από πηγές, ποτάµια, ρυάκια και 
πηγάδια, αν αυτό είναι πολύ καθαρό. Ποτέ όµως δεν θα προστίθενται τα εντοµοκτόνα 
κοντά σε αυτά. 

24. Κατά την  παρασκευή του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να γίνεται τριπλό πλύσιµο του 
κενού συσκευασίας του εντοµοκτόνου και απόρριψη του διαλύµατος της έκπλυσης  µέσα 
στο ψεκαστικό διάλυµα . 

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

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

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

28. Οι υπεύθυνοι Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας 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. 

29. Σε περίπτωση αδυναµίας µετακίνησης των τοµεαρχών ∆ακοκτονίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλάβει την µεταφορά αυτών στα σηµεία συγκέντρωσης – παρασκευής 
ψεκαστικού διαλύµατος, κατόπιν συνεννόησης µε την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αν. Αττικής. 

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

31. Η διάρκεια των ψεκασµών σε ενιαίο ελαιώνα ενός τοµέα δεν θα υπερβαίνει τις οκτώ (8) 
συνεχόµενες ηµέρες όπως επιβάλει και ο νόµος για τη διεξαγωγή της δακοκτονίας. 

32. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήµατος ( βυτίο, οδηγός και αυλοφόρος) θα είναι 
1000 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά ηµέρα και σε ορισµένες δύσκολες περιοχές τα 500 
λίτρα/ηµέρα. Αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία του ανάδοχου και της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και θα πρέπει να είναι γνωστό στην Υπηρεσία για 
τους ελέγχους. Ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες η απόδοση ενός 
ψεκαστικού συγκροτήµατος µπορεί να αυξηθεί κατά 500 λίτρα/ηµέρα. Όταν πρόκειται 
για ψεκαστήρες πλάτης η εφαρµογή του ψεκαστικού υγρού  ανά ψεκαστή δεν θα 
υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ηµέρα (ψεκασµός 500 δένδρων).  

 
 

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

3. Ο ψεκασµός θα αρχίζει στο λυκαυγές και θα σταµατάει όταν η θερµοκρασία υπερβαίνει 
τους 280C. 
4. ∆εν 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 ο επόπτης και οι τοµεάρχες 
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 
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ΙV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

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). 
 
Συγκεκριµένα ο εξοπλισµός που απαιτείται για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής έχει ως εξής: 
 
       1)  Είκοσι (20) ψεκαστικά συγκροτήµατα  τουλάχιστον 500 λίτρων µε ψεκαστική αντλία 

που φέρει  δύο ακροφύσια και σωλήνες µήκους τουλάχιστον 50 µέτρων.  
       2) Επτά (7) Φ.Ι.Χ. που φέρουν βυτίο τουλάχιστον 500 λίτρων για προµήθεια νερού και  

µεταφοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
       Mπορεί να διατεθεί και ισοδύναµος εξοπλισµός µε ίδια ψεκαστική δυνατότητα.  

• Είκοσι (20) συσκευές GPS-GPRS µε το αντίστοιχο λογισµικό, (παρακολούθηση σε 
πραγµατικό χρόνο) µε δυνατότητα καταγραφής  των διαδροµών του ψεκαστικού 
οχήµατος, προς αποφυγή ψεκασµού βιολογικών καλλιεργειών ελιάς και προς 
απόδειξη της µη εφαρµογής ψεκαστικού υγρού σε αγροτεµάχια που υπάρχει 
συγκαλλιέργεια υποχρεούται ο ανάδοχος να καταθέτει τον κωδικό πρόσβασης και στο 
τέλος του κάθε ψεκασµού να καταθέτει τις διαδροµές των ψεκαστικών οχηµάτων. 

• 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. 

• Σε κάθε συνεργείο ψεκασµού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή  του 
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων  βάσει 
του Ν. 4036/2012 ΦΕΚ. (Α΄8) και της ΚΥΑ 8197/90920/2013 (Β΄ 1883)  από 
τον ψεκαστή ή ψεκαστές 
 
Τα συνεργεία συγκροτούνται µε ευθύνη και µέριµνα του ανάδοχου όπως αυτά 
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 

 
   Με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου, προκειµένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής 
δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρµογής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή: 

      1.Να µην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύµατος από τους ψεκαστήρες. 
      2.Ο ψεκαστής να χρησιµοποιεί κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας κατά τον ψεκασµό 

(αδιάβροχα πλαστικά γάντια, ολόσωµη αδιάβροχη φόρµα και καπέλο, κατάλληλη µάσκα, 
γυαλιά και ελαστικές µπότες). 

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

      Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε µορφής ατύχηµα του προσωπικού. 
 

VΙ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
 

Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από το ∆/ντη , τον  επόπτη και τους 
τοµεάρχες της δακοκτονίας. Καθηµερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασµών ο ανάδοχος θα 
συµπληρώνει ένα ηµερήσιο δελτίο εργασίας που θα του χορηγήσει η υπηρεσία, στο οποίο θα 
αναγράφονται τα ψεκαστικά  µέσα ονοµατεπώνυµο  ψεκαστή/ψεκαστών, η ποσότητα του 
ψεκαστικού διαλύµατος που καταναλώθηκε, ο αριθµός των ψεκασθέντων δένδρων κ.α. 





 59 

Τα ηµερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο και τους  τοµεάρχες 
δακοκτονίας και θα υποβάλλονται στην υπηρεσία το αργότερο σε µία βδοµάδα µετά το τέλος 
του ψεκασµού. 

 

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η αµοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συµφωνία τους µε τον εργολάβο.  
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