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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πειραιάς, 15 Απριλίου 2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Αριθμός Διακήρυξης: 2/2022  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 158297 
   

Ταχ. Δ/νση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 
  Πειραιάς 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 
(CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες 

καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων  ) 

Ταχ. Κώδικας : 185 45 

 

Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης: 
M. Bαζακοπούλου 

Τηλέφωνο : 2131601641 

Τεχνικές  Προδιαγραφές: 
Ε. Μαρούλη 

Τηλέφωνο : 2131618532 
Συνολικός προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α. (24%): 
119.400,00€   

  

Website : www.patt.gov.gr Συνολικός προϋπολογισμός 
συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (24%): 
148.056,00€ E-mail : tpromithion.n@patt.gov.gr 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

 
 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία 

Περιφέρεια Αττικής 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων 
Τμήμα Προμηθειών 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)  997875116 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  1007.909.0001 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αιγάλεω 5 & Κάστορος  

Πόλη Πειραιάς 

Ταχυδρομικός Κωδικός 185 45 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL307 

Τηλέφωνο 2131601641 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο tpromithion.n@patt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ. Βαζακοπούλου 

Αρμόδιος για πληροφορίες τεχνικών προδιαγραφών  Ε. Μαρούλη  
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Είδος αναθέτουσας αρχής  

Η Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Νήσων – μη κεντρική Αναθέτουσα 
Αρχή και ανήκει στους φορείς της Γενικής  Κυβέρνησης  και συγκεκριμένα στον υποτομέα 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄Βαθμού (ΟΤΑ Β΄) 

Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε 
περιφερειακό επίπεδο. 

 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας 
Αττικής www.patt.gr 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη 
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

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

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 186, Κεφάλαιο Β΄ β Υποτομέας Γεωργίας, παράγραφοι 30 και 31.  

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

4. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

5. Τον ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

6. Τον ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η & εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»(ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005) όπως ισχύει. 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.patt.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

9. Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

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

11. Τον ν . 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, 
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14. 

12. Τον  ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική 
νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  

13. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, 
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

14. Tον ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου 
Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές 
ρυθμίσεις». 

15. Τον ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

16. Τον ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
καιΥπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Τον ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα». 

19. Τον ν. 4624/2019(Α΄137 ) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα , μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας  δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και 
άλλες διατάξεις» 

20. Τον ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

21. Τον ν. 4635/2019 (Α΄167) περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου , όπως έχουν 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τους Ν. 4712/2020( ΦΕΚ Α146) , 
4782/2021(ΦΕΚ Α36) , 4796/2021 (ΦΕΚ Α63) και 4801/2021 (ΦΕΚ Α 83 ) όπως 
ισχύουν  

22. Τον ν. 4673/2020 (Α' 52) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 40 «Ρυθμίσεις θεμάτων δακοκτονίας». 

23. Τον ν.4700/2020 (Α΄127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο , 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 
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στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο , διατάξεις για την 
αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».   

24. Τον ν. 4727/2020 (Α΄184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ )2019/1024 – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ ) 
2018/1972 και  άλλες διατάξεις . 

25. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία » (Α΄36). 

26. Τον ν.4912/2022 (A’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

27. Το 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». 

28. Το 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. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/2007 (Α' 150) «Κανόνες Δημοσιότητας». 
30. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία».  
31. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
32. Το π.δ.38/2017 (Α΄63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών». 
33. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
34. Τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 
για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
OJ L 119. 

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

36. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «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». 

37. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

38. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου 
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

39. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «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 
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γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των 
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

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

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

42. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών 
«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)». 

43. Την με αρ. 4954/04-05-2018  (Β' 1526) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
2879/02-03-2018 (ΦΕΚ Β΄13-03-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

44. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979/2021 (Β΄ 3766/13-08-2021) «Ηλεκτρονική τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019»(Α΄44). 

45. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β΄2338/02-06-2021 ) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων 

46. Τις κατευθυντήριες οδηγίες  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων 

47. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις 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 διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

48. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει. 

49. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
ισχύει. 

50. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

51. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

52. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021  (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » . 

53. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής – Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. 457959/1-7-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής». 
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54. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/Τ.Β/19-10-2021 Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες , 
Περιφερειακούς Συμβούλους , στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη » στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της  Περιφέρειας Αττικής,σε Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων , Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής 
και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας  
της Περιφέρειας Αττικής. 

55. Την με αρ. 23612/11-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ 
/12-01-2022 με θέμα «Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής».  

56. Την με αρ. 1/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ( ΑΔΑ: 
ΩΔΠΞ7Λ7-ΚΞ7) , περί συγκρότησης και εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής.  

57. Την με αριθμ. 2/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 
63957Λ7-ΓΜ8) περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής . 

58. Την με αρ. 76928/9-07-2021  (Β' 3075) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων – Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) ». 

59. Την με αρ. 64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημόσιων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ( 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) ». 

60. Την με αρ. 11694/22-02-2022 Απόφαση (ΑΔΑ: 67ΜΨ46ΜΤΛ6-Φ2Ζ) του 
Αναπληρωτή Υπουργού  «Κατανομή ποσού ύψους έως 23.754,300,00€ σε 
Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς 
κάλυψη δαπανών δακοκτονίας». 

61. Την με αρ. 179/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 ». 

62. Την με αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της 
Περιφέρειας Αττικής».  

63. Την με αρ. 178/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - 
Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022». 

64. Το με αρ. 12931/360750/13-12-2021  έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς για το έτος 2022». 

65. Το με αρ. πρωτ.  162994/25-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που αφορά στη διενέργεια 
διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου εφαρμογής επίγειων δολωματικώνψεκασμών 
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων 
Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
έτος 2022. 

66. Με το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάζονται τα ανωτέρω 60   και 64  σχετικά , τεχνικές 
προδιαγραφές και  παρατίθεται πίνακας των Δήμων και των Δημοτικών / Τοπικών 
Κοινοτήτων που προβλέπεται να γίνουν ψεκασμοί, υπό την προϋπόθεση ότι η 
κατά τόπους καρποφορία ανέρχεται σε ποσοστό 25% και ότι το πρόγραμμα 
δακοκτονίας θα γίνει αποδεκτό από τους Δήμους και τις Δημοτικές / Τοπικές 
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Κοινότητες, καθώς και ο αριθμός των ελαιόδεντρων με την ανώτατη τιμή ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ/ 

ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΝΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ  

(ΑΦΟΡΑ 3 
ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ) 

Πόρου Πόρου 180.000 90.000 27.000,00 

0,1 Τροιζηνίας-
Μεθάνων 

Γαλατά 170.000 85.000 25.500,00 

Τροιζήνας 70.000 35.000 10.500,00 

Καρατζά 66.000 33.000 9.900,00 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 9.000,00 

Δρυόπης 140.000 70.000 21.000,00 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 16.500,00 

Σύνολο   796.000 398.000 119.400,00   

 

67. Την με αρ. 305/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 6ΕΜΨ7Λ7-Δ36)  με την οποία συγκροτήθηκε η Πενταμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί 
η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

68. Την με αρ. 1574/3-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ζ6Ξ7Λ7-
ΝΘ0) ύψους 16.000,00€ στον ΚΑΕ 084101 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2022 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1574 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α 
βεβαίωσης 137.  

69. Την με αρ. 438/2022 (ΑΔΑ: ΨΥ497Λ7-ΧΗΘ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 148.056,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς 
στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας- Μεθάνων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022». 

70. Την με αρ.246386/23-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΩΜ27Λ7-7Μ1, ΑΔΑΜ: 22REQ010260666) ύψους 148.056,00€ στον ΚΑΕ 
087901 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2022 της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1709 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 1689. 

71. Την με αρ. 648/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΝΖ7Λ7-ΗΜ9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της με 
αρ. 2/2022 Διακήρυξης, ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού, για 
την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές 
περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας- Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 
148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%)». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου 
εφαρμογής επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς 
στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 
148.056,00€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), όπως αναλυτικά περιγράφονται οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης. 

Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα (180.000 στην 
ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 616.000 στην ελαιοκομική περιοχή του 
Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) και να ψεκαστούν συνολικά το ήμισυ αυτών, δηλαδή 
398.000 ελαιόδεντρα (90.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 
308.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) με έως και τρεις 
(3) επεμβάσεις από εδάφους. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,1€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

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 αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και στο άρθρο 13 της ΚΥΑ  με αρ.  64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(24%), ήτοι 119.400,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
28.656,00€. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, μέσω επιχορήγησης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 90922000-6: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών 
εντόμων. 

Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 162994/25-02-
2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο αναφέρεται ότι «Δεν διαχωρίζουμε σετμήματα την 
ελαιοκομική περιοχή της Π.Ε.Νήσων 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 ψεκαζομένωνελαιόδεντρων για τις οποίες ενδέχεται να μην 
σημειωθεί ενδιαφέρον και ως εκ τούτου να τεθεί σε κίνδυνο η προστασία της 
ελαιοπαραγωγής της εν λόγω περιοχής». 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των επτά Δημοτικών ή και Τοπικών Κοινοτήτων 
των ελαιοκομικών περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο σύνολο των 796.000 προστατευόμενων ελαιόδεντρων 
και 398.000 ψεκαζόμενων δέντρων του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-
10-2022. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016, και θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία παραλαβής 
προσφορών η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες , από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο δικτυακό τόπο του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 (παρ. 1α) του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της καταχωρήθηκε 
στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστημικό Αριθμό (α/α): 158297  

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται: 

• στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr, 

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

Προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται: 

• στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr, 

• στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr, 
σύμφωνα με την περίπτωση ΙΣΤ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του του ν. 
4727/2020 , 

• στον Ελληνικό τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 και την παρ. 12 του άρθρου 379 του 
ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα σε μία (1) τοπική 
εφημερίδα (Κοινωνική),  

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

 
3. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ) 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
15-04-2022 

3 – 05 -2022 
και ώρα 15:00μμ 

6-05-2022 
και ώρα  10:00π.μ. 

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

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) , Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.patt.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα 
ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά  σε μορφή αρχείου τύπου 
.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη 
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 Προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό έως 
την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών , πλην των ΦΕΚ και των 
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
 
Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο  με τα στοιχεία του διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & 
Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος), και  αναγράφονται ευκρινώς εξωτερικά 
του φακέλου τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
148.056,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (24%). 
β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 
γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης, ήτοι 2/2022. 
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, 
τηλέφωνο). 
ε. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
στ. Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ :Η υποβολή του ανωτέρω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής -
τεχνική προσφορά  σε έντυπη μορφή πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την ημέρα 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών . 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της  ΚΥΑ  με αρ.  64233/08-06-2021 (Β' 2453) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

 
4.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης , σύμφωνα με 
το άρθρο 25 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει , έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 ,και 5 τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς 
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για 
τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 
αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Δεν επιτρέπεται επί ποινή αποκλεισμού η υποβολή περισσότερων από μια προσφορές 
από τον ίδιο οικονομικό φορέα , είτε αυτή υποβάλλεται αυτοτελώς , είτε σε ένωση / 
κοινοπραξία με άλλους οικονομικούς φορείς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσωρινών συμπράξεων ή και των κοινοπραξιών  , δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί ωστόσο αυτό να 
απαιτηθεί εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
 

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από 
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών . 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερόμενου, απορρίπτεται μη κανονική .  

 
6. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 

ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, 
(2.388,00€ , δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ), ισχύος τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται.  

 
7. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε 

περίπτωση που η σύμβαση διακοπεί με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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. Ειδικώς στις περιπτώσεις που η σύμβαση διακοπεί για το λόγο ότι έχει υποστεί 
ουσιώδη τροποποίηση που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
δυνάμει του άρθρου 132 του ν 4412/2016ή για το λόγο ότι εξέλιπε μερικώς ή ολικώς 
η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών ή σε περίπτωση κατάργησης των υπηρεσιών ή 
υπαγωγής τους σε άλλο φορέα , ο ανάδοχος διατηρεί μόνο την αξίωσή του για 
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αμοιβή για τις παρασχεσθείσες εκτελεσθείσες μέχρι τη λήξη της σύμβασης 
υπηρεσίες.  

 

9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπηρεσία μας (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 
5ος όροφος), από την κ. M. Βαζακοπούλου, τηλέφωνο: 2131601641. 

 

10. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης 
παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 
Πειραιάς, 3ος όροφος) από την κ. Ε. Μαρούλη, τηλέφωνο: 2131618532. 

 

11. Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και οποιοδήποτε δικαιολογητικό του διαγωνισμού, εφόσον έχουν 
ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 του ν. 4412/2016, δίνονται το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από 
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, 
το οποίο 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. 

 
12.Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4412/2016: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 
τονοικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  
 

13. Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές 
των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) 
δημοσιεύεται  και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

14. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 

 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 
προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή 
και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά 
δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, 
για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 
15. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική 
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

16. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016,όπως ισχύει , τους όρους της παρούσας διακήρυξης , τις  
συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ιδίως με τις σχετικές προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά ,και τα 
κάτωθι Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γενικοί Όροι Διενέργειας Διαγωνισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕυρωπαϊκόΕνιαίο Έγγραφο Σύμβασης  (ΕΕΕΣ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης φακέλου τεχνικής προσφοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ: Σχέδιο Σύμβασης. 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων 
2. Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων 
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης -Τμήμα 
Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης (με την παράκληση να την αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) 
Email: site@patt.gov.gr 

  

mailto:site@patt.gov.gr
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ημεδαπά ή αλλοδαπά  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
οικονομικών φορέων  και κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, 
που πληρούν τους όρους και τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί περιγράφονται στην 
παρούσα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 6 της ΚΥΑ  με αρ.  64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων( 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 
υπογράφουν τα δικαιολογητικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 
μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη 
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 
1Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους.  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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1Β: Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο  
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 αμετάκλητη   καταδικαστική απόφαση (επισημαίνεται 
ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε «τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση» νοείται ως 
«αμετάκλητή καταδικαστική απόφαση»} ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του 
άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
 
β) ενεργητική 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 
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
 
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, 
της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και 
τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 
(απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 
(απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και 
τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 
187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και 
τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του 
άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
Α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

Β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

Γ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Ε) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 
 
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης της παρούσας σύμβασης , όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται , λόγω πράξεων ή παραλείψεων του , είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία , 
σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 
2.Εάν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί 
τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 Στην περίπτωση αυτή , ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή κατά περίπτωση , εάν έχει αθετήσει 
τις παραπάνω υποχρεώσεις του.  

Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
ανωτέρω παράγραφο 2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά (έως 
500,00€ ) των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 
ο προσφέρων 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, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. ( άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 
4412/2016). 

 
4. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους 
αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση 
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 
5. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα , το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του. 
 

 
 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (3) , (4) και (5)    η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία έκδοσης της πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός (άρθρα 73 και 
74 του Ν. 4412/2016). 
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6. Εάν έχει επιβληθεί, σε βάρος του η ποινή του αποκλεισμού με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, όπως ίσχυε προ της τροποποίησης 
του με τον Ν. 4782/2021 ή η  κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 

 
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 ,3 και 5,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι 
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 
    Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται 
ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 
σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
 

Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή 
ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
 

1Γ: Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
απαιτείται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 
διακήρυξης.  
 
Ο οικονομικός φορέας που είναι εγκατεστημένος σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής του ή να ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει  στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 
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ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 
 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 
οικείο  μητρώο εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία . 

 

1Δ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται να διαθέτει: 
 
α) τον απαιτούμενο εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, με τα ανάλογα πιστοποιητικά 
επιθεώρησης, 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». 
β) το ανάλογο προσωπικό στελέχωσης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, 
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, όπου σε κάθε 
συνεργείο όλοι οι ψεκαστές θα είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής 
χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 του ν. 4036/2012 (Α' 8). 
γ) ισάριθμες συσκευές GPS-GPRS με τα ψεκαστικά συγκροτήματα και τα ψεκαστικά 
συνεργεία με το ανάλογο λογισμικό (παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο). 
δ) μέσα ατομικής προστασίας στο ανάλογο προσωπικό στελέχωσης του εξοπλισμού 
εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. 
 

1Ε: Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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 στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν στη διάθεσή 
τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας). 

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. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μίας 
ή και περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 
λαμβάνει τόσο το δικό του  Ε.Ε.Ε.Σ όσο και χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. (ψηφιακά 
υπογεγραμμένο), όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μια από τις 
οντότητες στις οποίες στηρίζεται. Το Ε.Ε.Ε.Σ. της οντότητας (τρίτος φορέας) στην οποία 
ενδεχομένως να στηρίζεται ένας οικονομικός φορέας πρέπει να υποβληθεί μαζί με την 
προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα. Ως τρίτος φορέας θεωρείται κάθε φυσικό 
πρόσωπο που δεν ανήκει στο δυναμικό του υποψήφιου οικονομικού φορέα (πχ εξωτερικοί 
συνεργάτες κ.α.) και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
του με τον υποψήφιο οικονομικό φορέα ( πχ. θυγατρικές εταιρείες κ.α.)  
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Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 1Β. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται 
στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας 
που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 

 
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. 
 

1ΣΤ  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  
 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 1Β της παρούσας.  
 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης . 
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 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 
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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 2ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής :  

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στα άρθρα 1Β έως 1ΣΤ  κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3  , κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών του άρθρου 9  και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης 
δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με το άρθρο 1Ε της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται να  αποδεικνύουν,  ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 1Β 
της παρούσας  και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση  
 
Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται 
να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό 
που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι 
υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα   ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 1Β.  
 
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση 

μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την 

σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή. 

 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του . Σε αντίθετη 

περίπτωση καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου.                                                                              

Β. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 1Β και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 
με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠαράρτημαIII , το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  
  Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
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ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 
ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην  παρούσα, για 
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 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. 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Στο ΕΕΕΣ 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.  
 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 

4412/2016 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας του. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές 
θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον 
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών : 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. .της 
Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες   
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 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. 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 
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αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση 
προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 
(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες.  

 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της. 
 
 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 
Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

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

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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 Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, 
στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε 
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική 
αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων.  
 
Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και 
επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη 
στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
  Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών 
σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 
στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά 
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με 
αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο 
PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-
ούς φάκελο-ους,  τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του (δικαιολογητικά 
συμμετοχής – τεχνική προσφορά) , τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή. 

Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο  με τα στοιχεία του διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & 
Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος), και  αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ 
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ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
148.056,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (24%). 
β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 
γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης, ήτοι 2/2022. 
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, 
τηλέφωνο). 
ε. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
στ. Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». 
 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή 
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 
ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης 
(Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 
Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 
με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 
κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού , έως  την ημέρα και 





 - 26 - 

 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών  που ορίζεται στην παρούσα , άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο 
οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής 
ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης 
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως 
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε 
υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 
αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
οι προσφέροντες υποβάλλουν τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη 
διαγωνιστική διαδικασία, που περιλαμβάνουν: 

1. Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
19 της παρούσας διακήρυξης, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι (  δύο χιλιάδες 
τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ )2.388,00€ 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπη) έως την ημέρα 
αποσφράγισης των προσφορών .  

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής 
έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα VΙ της 
παρούσας διακήρυξης. 
 
 

2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),όπως προβλέπεται στις 
παρ.1και 3 του άρθρου 79 του ν.4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που 
παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ.9 του ίδιου άρθρου. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ , το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.  
 
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 
PromitheusESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
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(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το 
σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 
αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, 
ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
 
Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 
αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται , σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο 
με μορφότυποPDF. 

Διευκρινίζεται ότι 
• Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης 
τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

• 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. 

• Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

• Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. 

• Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, 

την  κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του 

ν. 4412/2016 και άρθρου 1Β της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και 

τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

• Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν 
οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 1Β  της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της παρούσας Διακήρυξης.   

 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει 
στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι 
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρούσα , για 
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτόν. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 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. 
 
Το ανωτέρω ΕΕΕΣ αφορά ιδίως: 
α)στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε.,Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές 
β)στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές 
θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον 
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 
εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
 

3. Η Τεχνική Προσφορά του οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, 
συντάσσεται συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των όρων που 
βρίσκεται στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ψηφιακά) πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επιπρόσθετα ο οικονομικός φορέας, μαζί με την τεχνική του προσφορά, οφείλει να 
υποβάλλει τα εξής: 
 

1 . Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

• έλαβε γνώση όλων των όρων της αρ. 2/2022 διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα και  συμμορφώνεται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, 

• θα διαθέσει ισάριθμες συσκευές 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 και ότι θα γνωρίσει τον κωδικό πρόσβασης στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 

• θα παρέχει στους ψεκαστές τα μέσα ατομικής προστασίας παραγράφου V του 
Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση 
των ψεκασμών,  
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• τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα εκπλύνονται τουλάχιστον 3 φορές αμέσως 
μετά την ρίψη του φαρμάκου, με καθαρό νερό, το οποίο υποχρεούται να έχει μαζί 
του και το προϊόν εκπλύσεως θα προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα.  

 
Σχετικό υπόδειγμα της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης του φακέλου τεχνικής προσφοράς 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας διακήρυξης. 
 

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

• τον αριθμό κυκλοφορίας των ψεκαστικών μηχανημάτων ή Φ.Ι.Χ που διαθέτει, τα 
χαρακτηριστικά τους (μέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού συγκροτήματος 
κ.τ.λ.) καθώς και αν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα, 

• τα ονοματεπώνυμα των οδηγών μηχανημάτων, ψεκαστών μηχανημάτων, 
ψεκαστών πλάτης που θα χρησιμοποιήσει,  

• τα ονοματεπώνυμα των ψεκαστών που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσεων 
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 του ν.4036/2012 
(Α' 8). 

Οι ανωτέρω δύο υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονομικό 
φορέα και επισυνάπτονται στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. 
 

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

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

 
5.Ευκρινή φωτοαντίγραφα των σε ισχύ αδειών οδήγησης των οδηγών των 
ψεκαστικών μηχανημάτων ή Φ.Ι.Χ. 

 
6.Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης 
γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 του ν.4036/2012 (Α' 8). 

 
7. Για τα μισθωμένα ψεκαστικά μηχανήματα (ελκυστήρες) ή Φ.Ι.Χ.: 

ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής του ιδιοκτήτη και με 
διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών που θα ισχύει από 15-06-2022 και έως 15-10-
2022 

ή 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), του ιδιοκτήτη του 
ψεκαστικού μηχανήματος ή Φ.Ι.Χ. με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής αυτού στην οποία) 
θα δηλώνει ότι θα εκμισθώσει το ψεκαστικό του μηχάνημα ή το Φ.Ι.Χ. στον προσφέροντα 
οικονομικό φορέα σε περίπτωση που ο τελευταίος αναδειχτεί ανάδοχος της αρ. 2/2021 
διακήρυξης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών (από τις 15-06-2022 και έως 15-
10-2022) και β) θα αναφέρει τον αριθμό κυκλοφορίας του ψεκαστικού μηχανήματος ή του 
Φ.Ι.Χ και τα χαρακτηριστικά του (μέγεθος βυτίου, χαρακτηριστικά ψεκαστικού 
συγκροτήματος κ.τ.λ.) 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
3 έως 7 δικαιολογητικά αρκεί να υποβληθούν από ένα εκ των μελών  που συμμετέχει στην 
ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να φέρουν υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα, η οποία υποβάλλεται επί ποινή 
απορρίψεως στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», συντάσσεται 
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου 
pdf(το οποίο θα υπογραφεί ψηφιακά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
σύστημα παραγάγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Επιπρόσθετα ο προσφέρων οικονομικός φορέας, μαζί με την οικονομική του προσφορά 
οφείλει να συμπληρώσει το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 
V της παρούσας διακήρυξης, το οποίο έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
τύπου .doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στα 
συνημμένα του διαγωνισμού με α/α συστήματος , να το υπογράψει ψηφιακά και να το 
επισυνάψει στο σύστημα σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.  

Στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς θα αναφέρονται ρητά:  

(Α) = η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (24%) ανά ψεκαζόμενο δέντρο, η οποία δεν θα 
υπερβαίνει το ποσό των 0,1€, θα αφορά στο σύνολο των 796.000 προστατευόμενων 
δέντρων και 398.000 ψεκαζόμενων δέντρων του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης καθώς και για έως και τρεις  (3) επεμβάσεις από εδάφους. 

(Β) = το τελικό ποσό χωρίς ΦΠΑ (24%), ως γινόμενο της ανωτέρω προσφερόμενης τιμής 
(Α) επί του αριθμού των ψεκαζόμενων δέντρων και του αριθμού των επεμβάσεων,  
[(Β) = (Α) Χ 398.000 Χ 3]. 

(Γ) = το τελικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), [(Γ) = (Β) Χ 1,24]. 

Σημειώνεται ότι στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του 
συστήματος, ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή (Α) του 
Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας 
διακήρυξης. 

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 επτά Δημοτικών ή και Τοπικών 
Κοινοτήτων των ελαιοκομικών περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο σύνολο των 796.000 
προστατευόμενων ελαιοδέντρων και 398.000 ψεκαζόμενων δέντρωντου Πίνακα 1 
του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υπερβαίνει την ανώτατη τιμή, ήτοι 0,1€, και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

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

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
τυχόν παράτασης της καθώς και σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα 
αναπροσαρμόζεται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016   
γ) η τιμή υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία, όπως αυτή καθορίζεται στη 
παρούσα διακήρυξη. 
δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον χρέωση ή 
δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο π.χ. έξοδα μεταφοράς  
ε) θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης  
στ) είναι αντιπροσφορές   
 

Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της 
Οικονομικής Προσφοράς ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών . 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπόμενου , 
απορρίπτεται ως μη κανονική . 

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. 1 α του ν. 4412/2016 , κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε 
περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα. 

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 
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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. 
 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η 
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 
τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,  εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά 
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 6 
Μαΐου 2022  και ώρα 10:00 π.μ..  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο 
στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της , εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που 
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και 
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης  σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει. 

 Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή 
δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω 
ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 





 - 33 - 

 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, 
είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου 
εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση 
των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους 
τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 17 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 
τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους σύμφωνα με 
την παράγραφο 13 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.  
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική 
προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι 
οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν 
τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 
τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην 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 Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του 
ν. 4412/2016 όπως ισχύει . 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα 
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
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κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των 
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 
 

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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα  (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  (Χρόνος 
και τρόπος υποβολής προσφορών), (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών),  (Χρόνος ισχύος προσφορών),  (Αποσφράγιση 
και αξιολόγηση προσφορών), (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 
επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον 
επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα  τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές..  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση 
που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από 
τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
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παρούσας διακήρυξης  ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 
είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 9Α της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 1Β  της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.  
 
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα 
με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 2Γ (Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών ) της 
παρούσας. 
 
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το 
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, στο Πρωτόκολλο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & 
Κάστορος, Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς, 5ος όροφος).σε έντυπη μορφή και σε κλειστό 
φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού , τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη 
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 2 της παρούσας .  
Στο σφραγισμένο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
148.056,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ (24%). 
β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΙΓΑΛΕΩ 5 & 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ, 185 45, ΠΕΙΡΑΙΑΣ). 
γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης, ήτοι 2/2022. 
δ. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, 
τηλέφωνο). 
ε. Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 
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ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 
διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, 
για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί 
για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  
Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής 
προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την 
έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση 
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής 
και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας. 
Απορρίπτεται 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 εκ προθέσεως 
απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τους λόγους 
αποκλεισμού  ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής  της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν 
ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης 
της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν 
αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των λόγων αποκλεισμού της  
παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί στην  παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω  και τη διαβίβασή του 
στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
 

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% 
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της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

 

9A: Δικαιολογητικά Κατακύρωσης – Αποδεικτικά έγγραφα 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης / αποδεικτικά έγγραφα που οφείλει να υποβάλλει ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής: 

1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1Β του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διακήρυξης, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Ειδικότερα η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
 
Α)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

Β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

Γ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Δ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Ε) Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, το φυσικό πρόσωπο. 

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, ο προσωρινός ανάδοχος επισυνάπτει σε μορφή 
αρχείου τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, που 
να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Στην περίπτωση εγκατάστασής του στην Ελλάδα η φορολογική ενημερότητα 
εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών (αρμόδια Δ.Ο.Υ) και η ασφαλιστική 
ενημερότητα εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. 
Επίσης πέραν του ως άνω πιστοποιητικού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος στην οποία να δηλώνονται οι οργανισμοί ασφάλισης στους 
οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές (στην περίπτωση που ο 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης). 
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Σε περίπτωση υπαγωγής του οικονομικού φορέα σε δεσμευτικό διακανονισμό , 
υποβάλλεται βεβαίωση ή πιστοποιητικό για την τήρηση των όρων του 
δεσμευτικού διακανονισμού. 
Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.    
 

3.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), ότι δεν έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
ήτοι τις υποχρεώσεις του 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.(αρχές που εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων )  

 

4. α). Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  

Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 
μεταβολών. 

  
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
 
γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 
τους. 
        Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για 
τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και 
μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά  εφόσον έχουν  εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους .  

Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση  

 
5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75), ότι δεν του 

έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 
η ποινή του αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας . 

 
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις , τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
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αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 . Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

 
6. Πιστοποιητικό/βεβαίωσηεγγραφής του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους - μέλους εγκατάστασης του. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη 
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 
Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι το/η ανωτέρω πιστοποιητικό/βεβαίωση γίνεται αποδεκτό/ή, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του/της, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρει συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος. 
 

7. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά 
την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.   
 
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 
γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. 
 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
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του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
     Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν 
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον 
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
      Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη 
δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς 
τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
     Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016.  
 
 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. 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας 
και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή 
προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 
ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να 
αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα 
κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 
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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις 
εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες,δηλώνοντας 
το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 
χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται 
να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων 
ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  
 
 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών1. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της σύμβασης, να ζητήσει 
την επικαιροποίηση οποιουδήποτε δικαιολογητικού κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος 
οφείλει να το προσκομίσει.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο..  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, 
αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να 
διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή 
περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην 
Αγγλική Γλώσσα , χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω 
έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους 
οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας 
παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για 
την αναθέτουσα αρχή. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 
εισήγησης   της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 
100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής 
και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 

                                                 
1  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
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αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση 
κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης 
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ , σύμφωνα με το 
άρθρο 17  της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά 
της ανωτέρω απόφασης.  

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν 
έχουν αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ  και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 
απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ , εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και 
μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή 
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από 
την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου 
συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από 
την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και 
να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ., σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει.  

 
 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 σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
δ) Την τιμή αναλυτικά 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών  
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 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
β) παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  
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. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις 15-
10-2022. 

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

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται από την 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
(Διευθύνουσα Υπηρεσία) μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του 
προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων 
Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία 
συμμετέχουν υπάλληλοι ειδικότητας γεωτεχνικού και η οποία θα συγκροτηθεί για το έτος 
2022, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, με Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα πραγματοποιεί συχνούς, τακτικούς και 
έκτακτους ελέγχους κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών όπως απορρέουν από το 
σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά τους ανωτέρω 
ελέγχους, διαπιστωθούν πλημμέλειες κατά την υλοποίηση των δράσεων ή κατά την τήρηση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί στα διορθωτικά 
μέτρα που θα του προτείνει η Επιτροπή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Η Επιτροπή έχει ως έργο:  
α) την παρακολούθηση της καλής/ορθής εκτέλεσης των εφαρμογών σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης,  
β) την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου,  
γ) την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού παραλαβής, 
δ) την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού οριστικής παραλαβής με την 
ολοκλήρωση του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

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

Το πρωτόκολλο/πρακτικό παραλαβής βασίζεται σε ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο 
εργασίας το οποίο συντάσσεται από τον ανάδοχο και ένα τομεάρχη δακοκτονίας, εφόσον 
έχει προσληφθεί, και εγκρίνεται από τον Επόπτη Δακοκτονίας. Στο εν λόγω δελτίο εργασίας 
καταγράφεται αναλυτικά η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εφαρμογής 





 - 45 - 

 

γεωργικών φαρμάκων – ψεκαστικά μέσα (ονοματεπώνυμα οδηγών, ονοματεπώνυμα 
κάτοχων πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και αριθμός 
κυκλοφορίας), οι ποσότητες του ψεκαστικού διαλύματος, των εντομοκτόνων ουσιών και 
των πρωτεϊνών που καταναλώθηκαν, ο αριθμός των ψεκασθέντων δένδρων, έκτακτα 
συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης ενώ ο Επόπτης 
Δακοκτονίας δύναται να σημειώσει παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
Οι καταγραφές αυτές αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Το ημερήσιο ή συγκεντρωτικό δελτίο 
εργασίας υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου 
ψεκασμών (15-10-2022) έχουν γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης 
προθεσμίας, οφείλει να παραδώσει με αίτησή του το πρωτότυπο τιμολόγιο στην Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
ενημερώνει την Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής η οποία εισηγείται 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, υπό τους όρους του ν. 4412/2016.  

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

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

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 
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που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης  

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί 
διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 
άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 
συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του 
από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν 
στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις  

 
ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

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

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στον ν. 4912/2022 (Α΄59), στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του , σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 360 του ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της 
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των 
παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 
κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 
23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 
εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»σύμφωνα με το άρθρο 
18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την 
έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 
προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της 
ΕΑΔΗΣΥ  μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 
4412/2016 . Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο 
προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 .  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η 
αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή 
της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 
7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη 
διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα 
έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα 
κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους 
ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην 
Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 
αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά 
έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το 
αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των 
απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 
αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 
ΕΑΔΗΣΥ  και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου 

 Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός 
του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς 
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον 
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο 
Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το 
περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της 
παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς 
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αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν 
αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της 
προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 
(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 
ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 
ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 
κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 
βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της 
αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των 
παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο 
και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά 
μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως 
απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή 
υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 
εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 
προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 
ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την 
άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 
υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 
εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη 
της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής 
είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν 
είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, 
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
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μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς 
και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει , περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της 
διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016 , όπως ισχύει , β) αν οι 
οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) 
αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η 
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην 
περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,όπως ισχύει ,  περί χρόνου 
ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως 
ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Α.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης , οι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) καταθέτουν εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72  του ν. 4412/2016 όπως ισχύει , για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, 
ήτοι ( δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ , 2.388,00€ ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, έως  την ημερομηνία 
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρούσα , άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες  
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά , δ) δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη 
προσφορά, με την έννοια της περ.46 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν 
ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 
απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον 
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έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών,  διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, 
ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης  ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 
 

Β.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4  του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην 
αυτού της περ. η , και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον 
ο τελευταίος είναι γνωστός 

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

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης , η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας 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. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα 
μήνα από το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης . 

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

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν 
οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 
αξία του μέρους του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσμευσή απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση καλής εκτέλεσης  περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές  του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, στην περίπτωση εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

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

Ειδικότερα για τις εγγυητικές επιστολές (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ) που εκδίδονται 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ισχύουν τα οριζόμενα με το αρ. πρωτ. 
2756/23-05-2017 έγγραφο της ΕΑΔΗΣΥ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά ανά 
πραγματοποιηθείσα εφαρμογή αφού παραληφθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές 
περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής για το έτος 2022, 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 Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 

• α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

• β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, 
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από 
την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

• γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  
3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Σε περίπτωση τροποποίησης  των παραπάνω κρατήσεων , ο ανάδοχος επιβαρύνεται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος του 
άρθρου 64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής αξίας. 
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Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, μέσω επιχορήγησης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 21ο 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην 
προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης . Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να 
αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι 
αποκλεισμού της παρούσας διακήρυξης.   

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. 

 
 





 - 55 - 

 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στηο άρθρο 1Β της παρούσας, 
 
Επίσης η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής 
τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,  καθώς 
και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα 
από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης  δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή 
αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης 
μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
και το άρθρο 23  της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 
από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από 
τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τοπικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3801/2009  (Α΄163). Στην περίπτωση που 
η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων 
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, η δαπάνη δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον Ελληνικό τοπικό τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 26ο 

ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου εφαρμογής επιγείων δολωματικών 
ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των 
Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), 
ήτοι 119.400,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 28.656,00€. 

Υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα (180.000 στην ελαιοκομική 
περιοχή του Δήμου Πόρου και 616.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων) και να ψεκαστούν συνολικά το ήμισυ αυτών, δηλαδή 398.000 ελαιόδεντρα 
(90.000 στην ελαιοκομική περιοχή του Δήμου Πόρου και 308.000 στην ελαιοκομική περιοχή 
του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων) με έως και τρεις  (3) επεμβάσεις από εδάφους. 

Η ανώτατη εκτιμώμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο δέντρο είναι 0,1€ χωρίς ΦΠΑ. 

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των επτά Δημοτικών ή και Τοπικών Κοινοτήτων 
των ελαιοκομικών περιοχών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής καθώς και στο σύνολο των 796.000 προστατευόμενων ελαιοδέντρων 
και 398.000 ψεκαζόμενων ελαιόδεντρων του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 162994/25-02-
2022 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο αναφέρεται ότι «Δεν διαχωρίζουμε σε τμήματα την 
ελαιοκομική περιοχή της Π.Ε .Νήσων 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 ψεκαζομένωνελαιοδέντρων για τις οποίες ενδέχεται να μην 
σημειωθεί ενδιαφέρον και ως εκ τούτου να τεθεί σε κίνδυνο η προστασία της 
ελαιοπαραγωγής της εν λόγω περιοχής». 

Παρακάτω παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
 
Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ- ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ- ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 
 

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

2. Με την εργασία αυτή υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 
796.000ελαιόδεντρα. Οι ελαιώνες που αφορά ο διαγωνισμός βρίσκονται σε 
διάφορες ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

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

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

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ/ 

ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΑΝΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ  

(ΑΦΟΡΑ 3 
ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ) 

Πόρου Πόρου 180.000 90.000 27.000,00 

0,1 Τροιζηνίας-
Μεθάνων 

Γαλατά 170.000 85.000 25.500,00 

Τροιζήνας 70.000 35.000 10.500,00 

Καρατζά 66.000 33.000 9.900,00 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 9.000,00 

Δρυόπης 140.000 70.000 21.000,00 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 16.500,00 

Σύνολο   796.000 398.000 119.400,00   

 
 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και μέσα όπως 
μηχανοκίνητα ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, 
μηχανοκίνητο μέσο μεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί ότι:  

• σε κάθε συνεργείο ψεκασμού, όλοι οι ψεκαστές θα είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 του ν. 
4036/2012 (Α' 8). 

• ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων θα φέρει Πιστοποιητικό 

Επιθεώρησης που τον εντάσσει στην κατηγορία Ι ή ΙΙ, 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». 
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Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που απαιτείται έχει ως εξής: 

Α) Δήμος Πόρου 

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

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

Β) Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι ψεκασμοί θα γίνουν από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 15-10-2022. Η 
περιοχή και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μετά από έγγραφη εντολή.  

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

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

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

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

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σε 
αυτόν από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. Αυτά μεταφέρονται και διανέμονται στα συνεργεία, με την ευθύνη του αναδόχου. 

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 ανά περιοχή και να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

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

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

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

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

Το πρόγραμμα ψεκασμού θα καταστρώνεται μετά από συνεργασία με την Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και τον ανάδοχο ενώ το 
υπόδειγμα έντυπου των Ανακοινώσεων θα δοθεί στον ανάδοχο από την Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
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ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
 
Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες 

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

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

Πιθανή χρήση εντομοκτόνων άλλης δραστικής ουσίας θα καθορίζεται με Απόφαση 
Υπουργού και θα εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην Απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας. 

Β. Εφαρμογή 

1.Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή ότι αναφέρεται στην έγκριση του κάθε 
σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων 
(λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο στους μέτριας πυκνότητας 
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες 
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). 

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

3.Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην χάνεται 
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

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

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

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

7.Με ευθύνη του εργολάβου τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα εκπλύνονται τουλάχιστον 
3 φορές αμέσως μετά την ρίψη του φαρμάκου, με καθαρό νερό, το οποίο υποχρεούται ο 
εργολάβος να έχει μαζί του και το προϊόν εκπλύσεως θα προστίθεται στο ψεκαστικό 
διάλυμα.  

8.Τα εντομοκτόνα και οι ελκυστικές ουσίες των εντόμων που χρησιμοποιούνται για την 
Παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα φυλάσσονται από τον εργολάβο σε κατάλληλες και 
ασφαλείς αποθήκες. Τα κενά των εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών απαλλαγμένα 
υπολειμμάτων εντομοκτόνου και θα επιστρέφονται με πρακτικό που συντάσσεται και 
υπογράφεται από τον εργολάβο διαφορετικά θα χρεώνονται στον εργολάβο με την τιμή 
αγοράς του σκευάσματος. 

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

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

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

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

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

 
ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
 

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

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

Για την εφαρμογή των παραπάνω την ευθύνη θα φέρουν οι επόπτες και οι τομεάρχες 
δακοκτονίας, οι οποίοι θα πρέπει καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών να 
παρακολουθούν τα δελτία καιρού. 
 
IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου, όπως αυτά αναφέρονται 
στην Διακήρυξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε συνεργείο ψεκασμού όλοι  οι 
ψεκαστές θα είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 ν. 4036/2012 (Α' 8) και ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής 
γεωργικών φαρμάκων θα φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που τον εντάσσει στην 
κατηγορία Ι ή ΙΙ, σύμφωνα με την αρ. Ε8 1831/39763/7-4-2015 (Β' 671) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και διαδικασία 
χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης». 
 
V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ 
 
Με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής 
δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με την αρ. 8197/90920/22-7-2013 (Β' 1883) 
Απόφαση των Υπουργών Υγείας − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος» και την με αρ. 5919/62354/13-5-2014 (με ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βέλτιστες Εργασιακές Πρακτικές Χρήσης 
Γεωργικών Φαρμάκων» με στόχο την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 

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

1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από τους ψεκαστήρες, τα 
βυτία και τα ακροφύσια της ψεκαστικής αντλίας 
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2. Ο κάθε ψεκαστής να χρησιμοποιεί κατάλληλα προστατευτικά γάντια (από λάτεξ, 
νιτρίλιο κ.α., με μηδενική περατότητα σε χημικές ουσίες), ενδύματα που φέρουν 
προστασία από υγρές χημικές ουσίες (ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα, 
επαναχρησιμοποιούμενη ή μίας χρήσεως), αδιάβροχες/πλαστικές μπότες, καπέλο, 
καθώς και γυαλιά για την προστασία των ματιών.  

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

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού κατά την διάρκεια 
εφαρμογής του ψεκασμού. 

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

Τα δελτία θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο και τον τομεάρχη δακοκτονίας, θα 
θεωρούνται από τον Επόπτη Δακοκτονίας και θα υποβάλλονται συνολικά στην Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
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Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997875116 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): www.patt.gov.gr 

Πόλη: Πειραιάς 

Οδός και αριθμός: Αιγάλεω 5 και Κάστορος 

Ταχ. κωδ.: 18545 

Αρμόδιος επικοινωνίας: Μ. Βαζακοπούλου 

Τηλέφωνο: 2131601641 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΕυρωπαϊκόΕνιαίοΈγγραφοΣύμβασης(ΕΕΕΣ)/ΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυνηςΔήλωση

ς(ΤΕΥΔ) 

 

ΜέροςΙ:Πληροφορίεςσχετικάμετηδιαδικασίασύναψηςσύμβασηςκαιτηναναθέτουσα 

αρχήήτοναναθέτοντα φορέα 
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φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: tpromithion.n@patt.gov.gr 

Χώρα: GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

Σύντομη περιγραφή: 

(CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων ) 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή  

τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

Διακήρυξη 2/2022 Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 158297 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

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

Απάντηση: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες 
άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
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που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες  

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους 
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που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο 
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 
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Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
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Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση:  

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.  

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· 
οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με 
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 
ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας. Όσον 
αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 
μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός 

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

Παρακαλώ περιγράψτε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 
εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος 
IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι 

1. 1) έλαβα γνώση όλων των όρων της αρ. 2/2022 διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και συμμορφώνομαι με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, 

2. 2) θα διαθέσω ισάριθμες συσκευές 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 και ότι θα γνωρίσω τον κωδικό πρόσβασης στη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 

3. 3) θα παρέχω στους ψεκαστές τα μέσα ατομικής προστασίας παραγράφου V του Παραρτήματος ΙΙ της 
διακήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση των ψεκασμών,  

4. 4) τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα εκπλύνονται τουλάχιστον 3 φορές αμέσως μετά την ρίψη του φαρμάκου, 
με καθαρό νερό, το οποίο υποχρεούμαι να έχω μαζί μου και το προϊόν εκπλύσεως θα προστίθεται στο ψεκαστικό 
διάλυμα. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
Ο – Η Δηλ. 

 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή 
την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

  





 

 - 86 -  

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ / 

ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ / 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ ΑΝΑ 
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 

ΔΕΝΤΡΟ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%) 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

Πόρου Πόρου 180.000 90.000 

Α * 
(αριθμητικώς & 

ολογράφως) 

Β =  
Α Χ 398.000 Χ 3 
(αριθμητικώς & 

ολογράφως) 

Γ = 
Β Χ 1,24 

(αριθμητικώς & 
ολογράφως) 

Τροιζηνίας-
Μεθάνων 

Γαλατά 170.000 85.000 

Τροιζήνας 70.000 35.000 

Καρατζά 66.000 33.000 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 

Δρυόπης 140.000 70.000 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 

Σύνολο  796.000 398.000    

 
* Η ανώτατη τιμή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά ψεκαζόμενο δέντρο είναι 0,1€. 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών . 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Α) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 

Εκδότης  Ημερομηνία έκδοσης: …………… 
(Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής Επιχείρησης) 
 
Προς: Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ 
Νήσων - Τμήμα Προμηθειών - Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 185 45, Πειραιάς. 
 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής αρ………………ποσού……………. ευρώ 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………ή 

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

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

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

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

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

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

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

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

για την συμμετοχή του/της/τους στον ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………………… για την επιλογή αναδόχου 
καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και 
Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, σύμφωνα με 
την αρ. 2/2022 Διακήρυξή σας. 

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

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

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

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας 
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 
της. 

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

Σημείωση για το Πιστωτικό ή Χρηματοδοτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστική Επιχείρηση: Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
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Β) Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 

Εκδότης  Ημερομηνία έκδοσης: ………… 
(Πλήρης Επωνυμία Πιστωτικού ή Χρηματοδοτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικής Επιχείρησης) 
 
Προς: Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών - Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ 
Νήσων - Τμήμα Προμηθειών - Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 185 45, Πειραιάς. 
 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αρ………………ποσού……………. ευρώ 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………ή 

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

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

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

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

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

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

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

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

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό …….. που αφορά στον ηλεκτρονικό ανοικτό 
κάτω των ορίων διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 
………………… για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των 
Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 
2022, σύμφωνα με την αρ. 2/2022 Διακήρυξή σας. 

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

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

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

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

Σημείωση για το Πιστωτικό ή Χρηματοδοτικό Ίδρυμα ή Ασφαλιστική Επιχείρηση:Ο χρόνος 
ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από τον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. ……. /2022 
 
 

Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και 
Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για 
το έτος 2022.  
 
Στην Αθήνα σήμερα την ……-……-2022, ημέρα …………….., οι κάτωθι υπογράφοντες, την 
παρούσα, 
1) το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 117 43, 

με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών  κ. Νικόλαο Πέππα του Θεοδώρου, δυνάμει  της με αριθμ. 
864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/τ.Β΄/19-10-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής  ,  

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

 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής και 
έχοντας υπόψη, 

1) Την με αρ. 178/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022». 

2) Την με αρ. 438/2022 (ΑΔΑ: ΨΥ497Λ7-ΧΗΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (24%) για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας- Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022». 

3) Την με αρ.246386/23-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΩΜ27Λ7-7Μ1, 
ΑΔΑΜ: 22REQ010260666) ύψους 148.056,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικ. 
έτους 2022 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1709 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α 
βεβαίωσης 1689. 

4) Την με αρ. 648/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΝΖ7Λ7-ΗΜ9)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
«Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού καθώς και των 
όρων και τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 2/2022 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου 
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου 
και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για 
το έτος 2022, συνολικού προϋπολογισμού 148.056,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
», 

5) Την με αρ.2/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:……………………..) ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των 
ορίων διαγωνισμού της Δ/νσης Οικονομικών Π Ε Νήσων –Τμήμα Προμηθειών,  

6) Τα με αρ. ……/2022, ……. και……/2022 Πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 

7) Τις με αρ. ……. /2022 και ……/2022Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, 

8) Την από ………./2022 Προσφορά του Αναδόχου που αποτελεί με την παρούσα 
αναπόσπαστο και ενιαίο σύνολο,  

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

10) Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
 

κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων 
διαγωνισμού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων 
Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
για το έτος 2022, και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι ………€ χωρίς Φ.Π.Α. ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο. 

 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 
υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

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

Με την εργασία αυτή υπολογίζεται να προστατευτούν συνολικά 796.000 ελαιόδεντρα. Οι 
ελαιώνες που αφορά ο διαγωνισμός βρίσκονται σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων 
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Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.  

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

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

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ/ 

ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ 
ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΔΕΝΤΡΑ 

ΤΙΜΗ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ 
ΔΕΝΤΡΟ  

Πόρου Πόρου 180.000 90.000 

……….. Τροιζηνίας-
Μεθάνων 

Γαλατά 170.000 85.000 

Τροιζήνας 70.000 35.000 

Καρατζά 66.000 33.000 

Άνω Φαναρίου 60.000 30.000 

Δρυόπης 140.000 70.000 

Τακτικούπολης 110.000 55.000 

Σύνολο   796.000 398.000   

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

ψεκαστικά, ψεκαστήρες, βυτίο νερού, βυτίο ψεκαστικού υγρού, μηχανοκίνητο μέσο 
μεταφοράς του βυτίου ψεκαστικού διαλύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ότι:  

• σε κάθε συνεργείο ψεκασμού, όλοι οι ψεκαστές θα είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού 
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του άρθρου 19 του ν. 
4036/2012 (Α' 8). 

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

 

Συγκεκριμένα ο εξοπλισμός που απαιτείται έχει ως εξής: 

Α) Δήμος Πόρου 

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

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

Β) Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 15-10-2021. Η περιοχή 
και η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού θα καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής 
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Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής μετά από έγγραφη εντολή.  

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

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

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

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

5. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σε 
αυτόν από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. Αυτά μεταφέρονται και διανέμονται στα συνεργεία, με την ευθύνη του αναδόχου. 

6. 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 ανά περιοχή και να το γνωστοποιήσει 
εγγράφως στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής. 

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

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

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

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

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

 
ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 
 
Α. Σκευάσματα – Δοσολογίες 

Για τους ψεκασμούς που θα γίνουν θα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένες δραστικές ουσίες 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και σε δόσεις σύμφωνα με την ετικέτα του κάθε σκευάσματος. 
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Στην περίπτωση που θα αναφέρεται χρήση ελκυστικής ουσίας, η ποσότητα αυτής θα είναι 
σύμφωνα με την ετικέτα του κάθε σκευάσματος.  

Πιθανή χρήση εντομοκτόνων άλλης δραστικής ουσίας θα καθορίζεται με Απόφαση Υπουργού 
και θα εφαρμόζονται όσα αναγράφονται στην Απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας. 

 

Β. Εφαρμογή 

1. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 cm3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά 
ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης ή ότι αναφέρεται στην έγκριση του κάθε 
σκευάσματος. Θα ψεκάζονται όλα τα δέντρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων 
(λιγότερα από 10 δέντρα στο στρέμμα), ανά δεύτερο δέντρο στους μέτριας πυκνότητας 
ελαιώνες (10-18 ελαιόδεντρα ανά στρέμμα) και ανά τρίτο δέντρο στους πυκνούς ελαιώνες 
(περισσότερα από 18 δέντρα ανά στρέμμα). 

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

3. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά τη μετάβαση από δέντρο σε δέντρο, για να μην χάνεται 
άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος. 

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

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

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

7. Με ευθύνη του εργολάβου τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα εκπλύνονται τουλάχιστον 
3 φορές αμέσως μετά την ρίψη του φαρμάκου, με καθαρό νερό, το οποίο υποχρεούται 
οεργολάβοςναέχειμαζίτουκαιτοπροϊόνεκπλύσεωςθαπροστίθεταιστοψεκαστικόδιάλυμα.  

8. Ταεντομοκτόνακαιοιελκυστικέςουσίεςτωνεντόμωνπουχρησιμοποιούνταιγιατην 
Παρασκευήτουψεκαστικούυγρούθαφυλάσσονταιαπότονεργολάβοσεκατάλληλεςκαιασφαλεί
ςαποθήκες. 
Τακενάτωνεντομοκτόνωνκαιελκυστικώνουσιώναπαλλαγμέναυπολειμμάτωνεντομοκτόνου 
και θαεπιστρέφονται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον εργολάβο 
διαφορετικάθαχρεώνονταιστονεργολάβομετηντιμήαγοράςτουσκευάσματος. 

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

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

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

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

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

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

28οC.  

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

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

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

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

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

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

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

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού κατά την διάρκεια εφαρμογής 
του ψεκασμού. 

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

Τα δελτία θα συνυπογράφονται από τον ανάδοχο και τον τομεάρχη δακοκτονίας, θα θεωρούνται 
από τον Επόπτη Δακοκτονίας και θα υποβάλλονται συνολικά στην Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και μέχρι τις  
15-10-2022. 

Η δε, εκτέλεση της θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της με αρ. ……/2022 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και της από ……-……-2022 
υποβαλλόμενης προσφοράς του «Αναδόχου». 

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

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του αναδόχου θα γίνεται από την Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής (Διευθύνουσα 
Υπηρεσία) μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές των Δήμων Πόρου και 
Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία συμμετέχουν 
υπάλληλοι ειδικότητας γεωτεχνικού και η οποία θα συγκροτηθεί για το έτος 2022, σύμφωνα με 
το άρθρο 221 του ν. 4412/2016, με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. 

Η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα πραγματοποιεί συχνούς, τακτικούς και 
έκτακτους ελέγχους κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών όπως απορρέουν από το 
σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου. Σε περίπτωση που κατά τους ανωτέρω ελέγχους, 
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διαπιστωθούν πλημμέλειες κατά την υλοποίηση των δράσεων ή κατά την τήρηση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί στα διορθωτικά μέτρα που 
θα του προτείνει η Επιτροπή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Η Επιτροπή έχει ως έργο:  
α) την παρακολούθηση της καλής/ορθής εκτέλεσης των εφαρμογών σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης,  
β) την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου,  
γ) την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού παραλαβής, 
δ) την σύνταξη σχετικού πρωτόκολλου/πρακτικού οριστικής παραλαβής με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. 

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

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

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν όλοι οι ψεκασμοί στο τέλος της περιόδου ψεκασμών 
(15-10-2022) έχουν γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, 
οφείλει να παραδώσει με αίτησή του το πρωτότυπο τιμολόγιο στην Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ενημερώνει 
την Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής η οποία εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης, υπό τους όρους του ν. 4412/2016.  

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

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

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 και 219 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 

 
 

ΆΡΘΡΟ 5ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

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

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1Β της παρούσας . 
 
Επίσης η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής 
τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

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

4. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 
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5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

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

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

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της 
παρούσας ή την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την παρούσα 
σύμβαση, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε γεγονός 
ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν. 
4412/2016, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί για τον αριθμό των επίγειων δολωματικών ψεκασμών που θα 
πραγματοποιήσει. Η τιμή πληρωμής ανά ψεκαζόμενο δέντρο σύμφωνα με την οικονομική του 
προσφορά είναι ……€ χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική τιμή πληρωμής για τις τρείς  (3) επεμβάσεις 
ορίζεται στο συνολικό ποσό των ……………….………………€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
ήτοι ……………€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 
………………………..€ και βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η πληρωμή της αξίας της παροχής υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά ανά 
πραγματοποιηθείσα εφαρμογή αφού παραληφθεί από την Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές 
των Δήμων Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
έτος 2022, 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 Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία που διενεργεί 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις περιλαμβάνουν: 
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• α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

• β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

• γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 
% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 

Σε περίπτωση τροποποίησης  των παραπάνω κρατήσεων , ο ανάδοχος επιβαρύνεται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.  

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

Ο ΦΠΑ (24%) βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ. 08072 του τακτικού προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, μέσω επιχορήγησης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλες, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 
ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 





 

 - 102 -  

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 
εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 
που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας , με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από 
το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις 
διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 
αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

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

 
ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 

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 
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 14ο 
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 15ο 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

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

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

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

Ως προς τα λοιπά επί μέρους θέματα της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας  ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016.  

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

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά. 
 
Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, ένα (1) για τον 
Ανάδοχο, ένα (1) για τη Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων, Τμήμα Προμηθειών και ένα (1) για 
τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.  
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια Αττικής  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 
 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ  
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