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Τρίπολη 18 Φεβρουαρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 47797/11184

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή
Ενότητα Αρκαδίας».
Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 321.770,70€
Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13%): 363.600,891€
Κωδικός CPV: 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 70586

O Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα I, II, III, IV, V και VI και στις τεχνικές
προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 321.770,70€ χωρίς το ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών : 22/2/2019 και ώρα 7:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών : 21/3/2019 και ώρα 21:00 μ.μ.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε
ηλεκτρονική επικοινωνία με το σύστημα, βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’) και στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ.
56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β’) Υπουργικής Απόφασης.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 27/3/2019 ημέρα Τετάρτη & ώρα
9:00 π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών (28ης Οκτωβρίου 29 ΤΚ 22131
Τρίπολη) παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευτεί :
-στην υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- σε μια τοπική εφημερίδα.
Το κόστος της Δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τους αναδόχους.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 29

Πόλη

ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

22131

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 25

Τηλέφωνο

2713611600

Φαξ

2713611619

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promark@arcadia.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεωργία Γκαβά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ppel.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

-

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου – Διεύθυνση Οικονομικού και ανήκει στη Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ β' βαθμού.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίνονται στους ενδιαφερόμενους από τη Διεύθυνση
Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Αριθμοί
Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 3372/14-12-2018. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.E.: 0879.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από
εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας», με την εκτέλεση
έως 3,8 δολωματικών ψεκασμών.
Ο ακριβής αριθμός των δολωματικών ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που
σχετίζονται με το ύψος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στους πίνακες Ι και ΙΙ του
Παραρτήματος I της παρούσας Διακήρυξης και στους οποίους αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα
δαπάνη κάθε τμήματος, o αριθμός των προστατευόμενων ελαιοδένδρων, ο αριθμός των ψεκαστικών
συγκροτημάτων και η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα και όχι για μέρος ενός τμήματος.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, εφόσον
διαπιστώσει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος
δακοκτονίας (εφαρμόζεται όταν η καρποφορία των ελαιοδένδρων είναι μεγαλύτερη από 25% μίας
πλήρους σοδειάς για τις ελαιοποιήσιμες ελιές ή 20% για τις βρώσιμες ελιές) ή η καρποφορία καταστραφεί
από κάποιο αστάθμητο παράγοντα.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 363.600,891 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 321.770,70€ ΦΠΑ : 41.830,191 €).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης κατά τη διάρκειά της χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, για συμπληρωματικές υπηρεσίες (αύξηση φυσικού – οικονομικού
αντικειμένου) από τον αρχικό ανάδοχο, οι οποίες κατάστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην
αρχική σύμβαση.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες (από ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 15/11/2019).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 της με αρ. 57654 (Β΄1781/23-5-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 του π.δ. 131/2010 (Α' 224) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
 του ν.3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του ν.δ. 2413/1953 «Περί καταπολεμήσεως του δάκου της ελαίας», όπως έχει τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί με το ν.δ. 2939/1954,
 Την αριθμ. 3373/2018 ΑΔΑ ΩΝΩΜ7Λ1 και ΑΔΑΜ 19REQ004440462 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής


Την αριθμ. 544/183/2-1-2019 ΑΔΑ 67077Λ1-Π4Ο και ΑΔΑΜ 19REQ004440543 Απόφαση για
ανάληψης δαπάνης ύψους 400.000,00 € του Ειδικού Φορέα 01.295, KAE: 0879.0001, με α/α 160

 της αριθμ. 2085/11-01-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί «Κατανομή ποσού ύψους έως
20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, προς
κάλυψη δαπανών δακοκτονίας»,
 την αριθμ. 21228/5023/23-1-2019 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί «Κατανομή
πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας οικ. Έτους 2019,
στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
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 την αριθμ. 57/10-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου περί
«έγκρισης εφαρμογής του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος
2019 και έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για τον από εδάφους
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας»,
 την αριθμ. 457/14-2-2019 ΑΔΑ ΩΝΜΣ7Λ1-Μ5Ι Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Πελοποννήσου περί α) έγκρισης όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων
και β) έγκριση συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
εξέτασης ενστάσεων και παραλαβής του αντικειμένου για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη
εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράμματος
συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας»

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών στο διαδικτυακό τόπο
www.primitheus.gov.gr είναι η 21/3/2019 και ώρα 21:00 μ.μ.
Ο διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 27/3/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης
Οικονομικού / Τμήμα Προμηθειών Περιφέρειας Πελοποννήσου (28ης Οκτωβρίου 29 ΤΚ 22131 Τρίπολη)
παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 18/2/2019 στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αριθμό : 70586
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
-

σε μια τοπική εφημερίδα (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη
διεύθυνση (URL) : www.ppel.gov.gr.
B.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/χους, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αριθμός γνωστοποίησης υποβολής 2019-025078)
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V και VI που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
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.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
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ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
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,
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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα τμήματα που δίνουν
προσφορά, με βάση την τιμή που ορίζεται στον ΠΙΝΑΚΑ II του παραρτήματος Ι, χωρίς ΦΠΑ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 28/8/2019, 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.
2.2.2.2. 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
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) 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.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
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. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2.(Αποδεικτικά μέσα) της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

2.2.3.4. Ο προσφέρων 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.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περίπτωση (γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι
γεωργικές ή κτηνοτροφικές ή συναφείς με αυτές δραστηριότητες. Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν
βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλματος παροχής υπηρεσιών από αρμόδια διοικητική Αρχή (ΚΕΠΠΥΕΛ,
ΔΟΥ, ΟΤΑ κλπ) ή να είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της παρούσης,
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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 Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας 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.

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Επίσης να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Βεβαίωση/ άδεια άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια διοικητική Αρχή (ΚΕΠΠΥΕΛ, Δ.Ο.Υ., ΟΤΑ κλπ) ή να
είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου.
Β. 3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β. 4. 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.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
Κάθε συμμετέχον στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά προσφορά για ένα ή περισσότερα
τμήματα. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, θα πρέπει να διαθέτει τα ψεκαστικά
συγκροτήματα και τους ψεκαστές πλάτης για κάθε τμήμα, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος I
της παρούσας διακήρυξης. Το ψεκαστικό συγκρότημα θα αποτελείται από ένα γεωργικό ελκυστήρα με
βυτίο, οδηγό και έναν εργάτη που θα ψεκάζει.
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (21/3/2019 και ώρα 21:00 μ.μ.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
- Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: α) είτε
συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number), ταυτοποιούμενοι
με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα, β) είτε βάσει της
συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinked (STORK).Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.
- Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα εδάφια, αιτούνται την εγγραφή
τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ
αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format
(PDF) με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
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δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου αποστέλλοντας: είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του
συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 56902/215
(ΦΕΚ 1924/Β – 2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την ηλεκτρονική προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα διακήρυξη.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όπου (υπο)φάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf .
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
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φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με το ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, άδειες οδήγησης, άδειες κυκλοφορίας καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία σε έντυπη μορφή, κατατίθενται στη Διεύθυνση
Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών (Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29 , Τρίπολη, ΤΚ 22131 , 3ος όροφος) σε
σφραγισμένο φάκελο όπου αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, ο τίτλος και ο αριθμός
πρωτοκόλλου της Διακήρυξης, η ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνικής
Προσφοράς», και με την επισήμανση «Να ανοιχθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού». Τα
έντυπα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από έγγραφο του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Τα έντυπα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατεθούν σε ένα αντίτυπο. Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις
ή υπεύθυνες δηλώσεις που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν
απαιτείται να φέρουν σχετική βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Επιπλέον, οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής
υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των
προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).
Το εν λόγω πρότυπο ΕΕΕΣ υποβάλλεται σε μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και στην παρούσα διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF,
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:
το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η
Σελίδα 19

19PROC004497401 2019-02-21
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό,
εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η
λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google
Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού,
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή
pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά»: H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου .pdf,
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
α. Κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ του παραρτήματος IV (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς),
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα. Στον Πίνακα εκτός από τα ονοματεπώνυμα και
τους αριθμούς αστυνομικής ταυτότητας του προσωπικού, πρέπει να υπάρχουν και οι υπογραφές τους.
β. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων.
γ. Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων.
δ. Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, βάσει του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8
Α΄), από τον ψεκαστή κάθε ψεκαστικού συγκροτήματος.
ε. Πιστοποιητικό επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, που εντάσσει τον
εξοπλισμό στην κατηγορία I ή ΙΙ και συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα, σύμφωνα με την Υπουργική
Απόφαση Ε8 1813/39763/2015 (ΦΕΚ 671 Β΄).
στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται
ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω:
i) Ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ) ονοματεπώνυμα αυτών που θα
εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή
συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα από 15/6/2019 έως 15/11/2019.
ii) Ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστών και ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα
συνεργεία ψεκασμού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και δύο (2) εφεδρικοί ψεκαστήρες.
iii) Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες, γάντια κ.λ.π.) όπως
αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιούν
κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.
iv) Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Δεν χρειάζεται να υποβληθούν, οι συμβάσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με τα οποία οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης
συνεργείων. Αυτά θα προσκομιστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της Διακήρυξης,
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf , το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο, οι αριθμοί γράφονται
με τρία δεκαδικά ψηφία.
Επιπλέον των ανωτέρω, στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
συμπληρωμένος ο πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος V.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στον Πίνακα II του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων
(4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
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υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές Παράρτημα I,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (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»
την Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 9:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Ανά στάδιο, η αρμόδια ανωτέρω Επιτροπή παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα τυχόν
επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην
Υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους
φακέλους των συμμετεχόντων, μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο
3.1.2. της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
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αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών 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.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων .pdf σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Όσα δικαιολογητικά δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή,
προσκομίζονται επίσης και σε έντυπη μορφή, επί ποινή απορρίψεως, και εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, στη Διεύθυνση Οικονομικού/ Τμήμα Προμηθειών
(Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 29 Τρίπολη, ΤΚ 22131 , 3ος όροφος) σε σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο
αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης, η
ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», και με την επισήμανση «Να ανοιχθεί
από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού». Τα έντυπα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από έγγραφο
του προσφέροντα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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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, είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
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απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Σελίδα 27

19PROC004497401 2019-02-21
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 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
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών 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%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
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της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό θα
διενεργείται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, η οποία θα
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η Υπηρεσία έχει ορίσει με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ένα Διευθυντή και δύο Επόπτες
δακοκτονίας, οι οποίοι θα παρακολουθούν την σύμβαση, θα πιστοποιούν την εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης καθώς και τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Θα συντάσσονται ημερήσια δελτία εργασίας από τον Τομεάρχη Δακοκτονίας, τα οποία θα υπογράφονται
από τον εργολάβο, θα εγκρίνονται από τον Επόπτη Δακοκτονίας και θα θεωρούνται από τον Διευθυντή
Δακοκτονίας μετά το τέλος κάθε ψεκασμού. Επίσης για κάθε ψεκασμό θα συντάσσεται πρακτικό
εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας από τον Επόπτη Δακοκτονίας, το οποίο θα υπογράφεται από τον
εργολάβο και θα θεωρείται από το Διευθυντή δακοκτονίας μετά το τέλος κάθε ψεκασμού.
Τα ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα θα υπολογίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,
βάσει των δικών της στοιχείων.
Σε περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού υγρού υπολείπεται της ποσότητας
που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδένδρων κάθε τομέα, η
Υπηρεσία θα μειώνει αναλογικά τον αριθμό των ψεκασθέντων ελαιοδένδρων ενώ στην αντίθετη
περίπτωση (υπέρβαση από την αναγκαία ποσότητα) δεν θα αυξάνει τον αριθμό των ελαιοδένδρων και θα
καταλογίζει την αξία των επιπλέον καταναλωθέντων υλικών στον εργολάβο.
Οι παραπάνω καταγραφές αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την
επιτροπή παραλαβής.
Τα ημερήσια δελτία εργασίας και το πρακτικό εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας, θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία μετά το τέλος κάθε ψεκασμού.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει την
15/11/2019.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (οριστικών ή και τμηματικών) γίνεται από επιτροπή παραλαβής
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,
λαμβάνοντας υπόψη τα ημερήσια δελτία εργασίας και το πρακτικό εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας, τα
οποία έχουν συνταχθεί από το προσωπικό της παραγράφου 6.1, το οποίο παρακολουθεί την εκτέλεση της
σύμβασης.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται διοικητικός έλεγχος και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
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υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των Συμβάσεων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΤΜΗ
ΜΑ
ΤΑ

1

2

ΔΗΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ /
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΛΤΕΖΕΣ

27000

ΚΟΛΛΙΝΕΣ

48000

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

32000

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ

73000

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ

10000

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

46000

ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ

13000

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ

107000

5

6

83000

4

5

59000

3

5

3

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

4

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΣΤΟΛΟΣ

80000

80000

4

4

5

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΑ

27000

27000

2

3

6

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΟΛΙΑΝΑ

267000

267000

8

7

7

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΣΤΡΟΣ

220000

240000

8

6

8

Κ. ΒΕΡΒΕΝΑ

20000

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ

27000

27000

2

3

9

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ

40000

40000

3

3

10

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΕΛΙΓΟΥ

73000

73000

4

4

11

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
(ΕΚΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)

76000

76000

4

4

12

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΔΡΟΣ

53000
10000

63000

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

3

5

13

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

113000

113000

5

5

14

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΡΑΣΤΟΣ

30000

30000

2

3

15

Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΤΥΡΟΣ

80000

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ

30000

110000

4 και 3 ψεκαστές
πλάτης

5

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

20000

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

53000

4

4

ΠΟΥΛΙΘΡΑ

50000

ΠΗΓΑΔΙ

13000

3

5

16

Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.531.000
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1.

Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα ελαιόδενδρα που αναφέρονται στη Διακήρυξη
ψεκάζοντας, όσες φορές παραστεί ανάγκη με την ίδια τιμή.

2.

Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν μετά την ανάρτηση της σύμβασης με τον εργολάβο στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι
15/11/2019.

3.

Η έκταση και η ημερομηνία έναρξης κάθε ψεκασμού θα καθορίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από έγγραφη εντολή.

4.

Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό μέσα σε δύο ημέρες από την ημέρα ειδοποίησης
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να
αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία.

5.

Ο εργολάβος υποχρεούται να ενημερώνει την Δημοτική ή την Τοπική Κοινότητα με το έντυπο
ενημέρωσης για τη διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα, μια (1) ημέρα πριν την έναρξη του
ψεκασμού. Θα συντάσσεται ένα έντυπο για κάθε ημέρα ψεκασμού με τις τοποθεσίες διενέργειας του
ψεκασμού και αντίγραφο αυτού του εντύπου θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία.

6.

Τα έντυπα ενημέρωσης θα τοιχοκολλούνται σε τουλάχιστον τρία (3) κεντρικά σημεία της Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας, ώστε να ενημερώνονται οι ελαιοπαραγωγοί (για το άνοιγμα των περιφραγμένων
ελαιώνων), οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι (για να απομακρύνουν τα ζώα και τα μελισσοσμήνη).

7.

Ο εργολάβος υποχρεούται να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασμού στις ψεκαζόμενες περιοχές και να
συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της δακοκτονίας (Διευθυντή, Επόπτες και
Τομεάρχες).

8.

Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα
άρθρα της παρούσας διακήρυξης δεν θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του
καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

9.

Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για
τους ψεκασμούς δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.

10. Προσωπικό που έχει προσληφθεί από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για
εργασίες δακοκτονίας (τομεάρχες – παγιδοθέτες) δεν μπορεί να εργάζεται στον εργολάβο ή να
αντιπροσωπεύει αυτόν.
11. Τα δακοκτόνα υλικά (εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες) παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και
παραδίδονται σ’ αυτόν από την αποθήκη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Αυτά μεταφέρονται, αποθηκεύονται και διανέμονται στα συνεργεία, με ευθύνη του εργολάβου.
12. Τα δακοκτόνα υλικά θα φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους
μέχρι τελικής παράδοσης.
13. Ο εργολάβος υποχρεούται να μεριμνά ώστε να παραμένει η ελκυστική ουσία καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας ψεκασμού σε σκιερό μέρος.
14. Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο παρουσία του επιβλέποντος Τομεάρχη.
15. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό υλικό
χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (μετά από τριπλό ξέπλυμα) στην αρχική
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τους συσκευασία και θα επιστρέφονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
16. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον
εργολάβο.
17. Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που
εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία I ή

II και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα

καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β’ 671). Για τους
επινώτιους ψεκαστήρες, τα παραπάνω θεωρούνται προαιρετικά, προς το παρόν.
18. Ο εργολάβος υποχρεούται να μεριμνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων και
ψεκαστήρων, έχοντας και επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιμότητα (ρεζέρβες,) ώστε να μην
παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασμών.
19. Ο εργολάβος οφείλει πριν από την έναρξη των ψεκασμών, να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μη γίνονται επικαλύψεις ψεκασμών και
να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.
20. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται και να εφαρμόζει συστήματα ελέγχου των
ψεκασμών (π. χ. GPS) που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία. Θα μεριμνά για την ορθή λειτουργία αυτών
(σωστή χρήση από τους χειριστές των ψεκαστικών συγκροτημάτων και προστασία από φθορές). Σε
περίπτωση φθοράς ή καταστροφής αυτών, θα καταλογίζεται η αξία τους στον εργολάβο.
21. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και μάλιστα θα πρέπει να
αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18 – 65 ετών).
22. Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της δακοκτονίας
όλοι οι εργαζόμενοι στα συνεργεία του.

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες
Τα σκευάσματα και οι δοσολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β. Εφαρμογή
1. Ανάλογα με τη σήμανση των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα τηρούνται οι κατ΄ ελάχιστον
αποστάσεις μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής ψεκασμού, σύμφωνα με την
αριθμ. 8197/90920/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1883 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 κυβικά εκατοστά ψεκαστικού υγρού ή όσο αναφέρει η
έγκριση διάθεσης στην αγορά κάθε σκευάσματος, ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο κανονικής ανάπτυξης.
Θα ψεκάζονται όλα τα δένδρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων και ανά δεύτερο δένδρο
στους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες.
3. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει μικρή πίεση 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.
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4. Όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα θα έχουν ίδια μπεκ, τα οποία θα πρέπει να κλείνουν κατά τη μετάβαση
από δένδρο σε δένδρο, για να μην χάνεται άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του
περιβάλλοντος.
5. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δένδρου και στο εσωτερικό του
φυλλώματος ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
6. 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.
7. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού δεν θα περιέχει άλατα, θα
είναι διαυγές, άοσμο και απαλλαγμένο από στερεά υλικά.
8. Οι χώροι παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, θα εξασφαλίζονται από τον εργολάβο και θα
διατηρούνται καθαροί με μέριμνα του ιδίου. Ρύπανση των χώρων αυτών με εντομοκτόνα, ψεκαστικό
υγρό και υλικά συσκευασίας απαγορεύεται.
9. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, προστίθεται στο βυτίο του γεωργικού ελκυστήρα
πρώτα το νερό και μετά κατά σειρά με συνεχή ανάδευση το εντομοκτόνο και η ελκυστική ουσία.
Τα μπουκάλια των εντομοκτόνων αμέσως μετά το άδειασμα, πρέπει να ξεπλένονται τρείς φορές με
νερό και το υγρό να προστίθεται στο βυτίο.
10.Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των ψεκασμών,
δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την παρασκευή του
ψεκαστικού υγρού.
11. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη
κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει 1-2
ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης εργαζόμενοι παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των
περιοχών.
12. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη να μην ψεκαστούν βιολογικοί ελαιώνες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί
έχουν σημανθεί περιμετρικά.
13.Το ψεκαστικό υγρό θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία του μη
χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού υγρού της ίδιας ημέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο εκτός
περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.α.).
14. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό, θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος (μακριά από
πηγές, πηγάδια και ρέματα) στον οποίο μετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός ασβέστης
και χώμα.
15. Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και ψεκαστής) δεν θα υπερβαίνει τα 750
λίτρα ψεκαστικού υγρού ημερησίως. Τα χρησιμοποιούμενα βυτία θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε
ογκομετρικές ενδείξεις.
16. Η απόδοση του ψεκαστή με ψεκαστήρα πλάτης δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού
ημερησίως.
17. Στον γεωργικό ελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει καθαρό νερό για λόγους ασφαλείας.

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
1.Ο ψεκασμός θα αρχίζει με την ανατολή του ήλιου και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει
τους 28οC.
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2.Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει δυνατός άνεμος.
Ο υπεύθυνος Τομεάρχης Δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των
ψεκασμών και θα καθορίζει την ώρα έναρξης, λήξης και διακοπής αυτών.
3. Ο εργολάβος οφείλει να διευκολύνει τη μετάβαση των Γεωπόνων της Υπηρεσίας από το κέντρο της
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου διενεργείται ψεκασμός στις ελαιοκομικές περιοχές που
ψεκάζουν τα ψεκαστικά συγκροτήματα.

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου όπως αυτά αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη και στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας, θα
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή:
1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού υγρού από τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα και
καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για την προστασία των ματιών και
ελαστικές μπότες.
3. Τα γάντια μετά από κάθε χρήση πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια καθώς και η
φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της.
Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό
που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα μέσα ψεκασμού και
υποχρεούται να παίρνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους Επόπτες και τους Τομεάρχες της δακοκτονίας.
Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο Τομεάρχης θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο
εργασίας στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες και η ποσότητα του ψεκαστικού
υγρού που καταναλώθηκε.
Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον τομεάρχη δακοκτονίας και θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία το αργότερο σε μια εβδομάδα μετά το τέλος του ψεκασμού.

VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συμφωνία τους με τον εργολάβο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί
και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλιση, κλπ.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας
έτους 2019, Απόφαση 2085/11-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 321.770,70 € , με ΦΠΑ (13%) 363.600,891 €
Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, για την διενέργεια έως 3,8 ψεκασμών :
όπως αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα ΙΙ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙI

ΤMHMA
TA

ΔΗΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ /
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔ
ΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΤΕΖΕΣ
1

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΟΛΛΙΝΕΣ

107000

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
2

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

83000

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΑΝΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ/
ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ 3,8
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Σ

27000

13500

6720,30

48000

24000

11947,20

32000

16000

7964,80

73000

36500

17198,80

10000

5000

2356,00

46000

23000

10837,60

13000

6500

3062,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ
3,8
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
Σ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΨΕΚΑΖΟΜ
ΕΝΟ
ΔΕΝΤΡΟ
(ΕΥΡΩ)

26632,30

0,131

19554,80

0,124

13900,40

0,124

3

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

4

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΣΤΟΛΟΣ

80000

80000

40000

18848,00

18848,00

0,124

5

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΑ

27000

27000

13500

6361,20

6361,20

0,124

6

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΟΛΙΑΝΑ

267000

267000

133500

52759,20

52759,20

0,104

7

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

220000

110000

39292,00

20000

10000

3572,00

42864,00

0,094

8

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΣ

27000

27000

13500

4822,20

4822,20

0,094

9

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ

40000

40000

20000

7904,00

7904,00

0,104

10

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΜΕΛΙΓΟΥ

73000

73000

36500

13037,80

13037,80

0,094

11

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ
(ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)

76000

76000

38000

13573,60

13573,60

0,094

12

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

53000

26500

12486,80

10000

5000

2356,00

14842,80

0,124

13

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ

113000

113000

56500

20181,80

20181,80

0,094

14

Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΡΑΣΤΟΣ

30000

30000

15000

7068,00

7068,00

0,124

15

Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΤΥΡΟΣ

80000

40000

19912,00

30000

15000

7467,00

20000

10000

4712,00

53000

26500

12486,80

ΠΟΥΛΙΘΡΑ

50000

25000

11780,00

ΠΗΓΑΔΙ

13000

6500

3062,80

1.531.000

765.500

321770,70

ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ

ΑΣΤΡΟΣ
Κ. ΒΕΡΒΕΝΑ

ΧΑΡΑΔΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ

16

Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

59000

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚ
ΗΣ/ΤΟΠΙΚ
ΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΨΕΚΑΖΟ
ΜΕΝΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚ
ΗΣ/ΤΟΠΙΚ
ΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗ
ΤΑΣ

240000

63000

110000

ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ
ΛΕΩΝΙΔΙΟ

136000

ΣΥΝΟΛΟ

27379,00

32041,60

321770,70

0,131

0,124
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών 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%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Έχει συνταχθεί με τη χρήση της υπηρεσίας eEEEΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ
(βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της
5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν,
καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το
περιεχόμενο του αρχείου ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά, ως
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο έγγραφο του
διαγωνισμού. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΜΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Υποχρέωση ενημέρωσης της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας από τον εργολάβο με το ακόλουθο έντυπο,
μια ημέρα πριν την έναρξη του ψεκασμού.
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Έντυπο ενημέρωσης για τη διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα
Warning for pesticide spray application

ΠΡΟΣΟΧΗ
WARNING
Στο αναφερόμενο κτήμα πρόκειται να γίνει ψεκασμός με γεωργικό φάρμακο
Pesticide is going to be sprayed in this field
Ο ψεκασμός θα γίνει στις
Spray application is going to be
made on:

(Γράψτε την ημερομηνία που εκτιμάτε να κάνετε την εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου,
π.χ. 19 Σεπτέμβρη 2014)

Και ώρα
Application time
(γράψτε την ώρα που εκτιμάτε να κάνετε την εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου, π.χ.
πρωί, απόγευμα, 6:00 πμ κλπ)

Θέση καλλιέργειας όπου θα γίνει η
Εφαρμογή:
Place of field going to be sprayed:
(γράψτε τη θέση της καλλιέργειας)

Γεωργικό φάρμακο που θα
εφαρμοστεί:
Pesticide going to be applied :
(γράψτε το εμπορικό όνομα του γεωργικού φαρμάκου, όπως αναφέρεται στην ετικέτα του)

Σήμανση τοξικότητας / Φράσεις
κινδύνου:
Toxicity symbol / Hazard phrases:
(γράψτε τα όπως αναφέρονται στην ετικέτα, πχ. Ερεθιστικό Ερεθίζει το αναπνευστικό
σύστημα)

Ειδικές προφυλάξεις
Special precautions
(γράψτε τυχόν επιπλέον οδηγίες αναγράφονται στην ετικέτα και αφορούν την πρόσβαση
στο χωράφι μετά τον ψεκασμό, την επικινδυνότητα στις μέλισσες, τα παραγωγικά ζώα,
κλπ)

ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ
DO NOT ENTER THE FIELD
........................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………….του ................................. …………,
κάτοικος (ακριβής διεύθυνση) ..................................................... ………………………………………………….
τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………………..
φαξ ............................................................................................... E-mail…………………………………..………
δηλώνω ότι για την εκτέλεση των από εδάφους δολωματικών ψεκασμών στο τμήμα……..……………………
Δημοτικές

/

Τοπικές

Κοινότητες………………………………………………………………………………

θα

χρησιμοποιήσω τα παρακάτω ψεκαστικά συγκροτήματα.
α/α

Α.Μ.
γεωργικού
ελκυστήρα

Ονοματεπώνυμο,
Α.Δ.Τ. και
υπογραφή
ιδιοκτήτη γεωργ.
ελκυστήρα

Ονοματεπώνυμο,
Α.Δ.Τ. και
υπογραφή
οδηγού
γεωργικού
ελκυστήρα

Ονοματεπώνυμο
και Α.Δ.Τ.
ψεκαστή –
κατόχου
πιστοποιητικού
γνώσεων
ορθολογικής
χρήσης
γεωργικών
φαρμάκων

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

α/α σήματος
πιστοποιημένου
εξοπλισμού

1

2

3

4

Ημερομηνία……………………………
Ο προσφέρων

………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υπογεγραμμένος ..................................................................... του ............................................. …………,
κάτοικος (ακριβής διεύθυνση) ..................................................... …………………………………………..……..
τηλέφωνο ………………………………………………………………………………………………………….…….
φαξ ............................................................................................... E-mail:…………. ……………………………….
προσφέρω για τον ψεκασμό των ελαιοδένδρων των παρακάτω τμημάτων τις αντίστοιχες τιμές για κάθε
ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο.
Α/Α
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ έως τρία δεκαδικά)

Η προσφορά ισχύει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού για 120 ημέρες.
Τόπος: ...............................
Ημερομηνία : ...............................
Ονοματεπώνυμο : ................................................
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ανάθεσης ψεκασμού ελαιώνων από εδάφους με ψεκαστικά συνεργεία και ψεκαστικά συγκροτήματα
…………………ελαιοδένδρων.

Στην Τρίπολη σήμερα στις …………….. του έτους 2019, ημέρα
Πελοποννήσου, οι υπογεγραμμένοι:

……………….., στα Γραφεία της Περιφέρειας

1)…………………………, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και
2)…………………………, κάτοικος …………………….., κάτοχος του Α.Δ.Τ.……………………. που θα αποκαλείται στο
εξής εργολάβος ψεκασμών,
ύστερα από την………………………..Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
την Πράξη ………………..προσυμβατικού ελέγχου, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΜΟΙΒΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός
αναλαμβάνει την εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών από εδάφους με ψεκαστικά
συνεργεία και ψεκαστικά συγκροτήματα, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. …………………………………….
Διακήρυξης σε………………………συνολικά προστατευόμενα ελαιόδενδρα όπως παρακάτω:

Τμήμα

Δημοτική/Τοπική
Κοινότητα

Αριθμός
προστατευομένων
ελαιοδέντρων

Τιμή
κατακύρωσης

Κόστος
σύμβασης για
τη διενέργεια
έως
3,8 ψεκασμών
(χωρίς ΦΠΑ)

Κόστος
σύμβασης για
τη διενέργεια
έως
3,8 ψεκασμών
(με ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

2.Η αμοιβή ορίζεται σε ΕΥΡΩ ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο, ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.
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3.Η ανωτέρω τιμή υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
4.Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα ελαιόδενδρα που αναφέρονται στη διακήρυξη
ψεκάζοντας, όσες φορές παραστεί ανάγκη με την ίδια τιμή.
5.Για την εκτέλεση των ψεκασμών της παρούσας ο εργολάβος θα χρησιμοποιήσει αναλυτικά τα εξής:

Τμήμα

Δημοτική/Τοπική
Κοινότητα

Α.Μ.
Γεωργικού
Ελκυστήρα

Ονοματεπώνυμο
οδηγού

Ονοματεπώνυμο
ψεκαστή-κατόχου
πιστοποιητικού

α/α σήματος
πιστοποιημένου
εξοπλισμού

Κατά την έναρξη των ψεκασμών, εάν ο εργολάβος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους γεωργικούς
ελκυστήρες, τον εξοπλισμό ή το προσωπικό που αναφέρονται στην τεχνική του προσφορά, για λόγους
ανωτέρας βίας ή λύσης της μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες των εν λόγω ελκυστήρων ή για οποιοδήποτε
άλλο λόγο, δύναται να χρησιμοποιήσει άλλους γεωργικούς ελκυστήρες ή εξοπλισμό ή προσωπικό μέχρι
ποσοστού 50% των προβλεπομένων.
Για τους νέους γεωργικούς ελκυστήρες, τον νέο εξοπλισμό ή τους νέους ψεκαστές που θα χρησιμοποιήσει
ο εργολάβος, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας κατά περίπτωση, φωτοαντίγραφα
των αδειών κυκλοφορίας, πιστοποιητικά επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων,
φωτοαντίγραφα των αδειών οδήγησης των χειριστών, πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων των ψεκαστών καθώς και τα αντίστοιχα ιδιωτικά συμφωνητικά, πριν την έναρξη
των ψεκασμών.
Σε περίπτωση που κάποιες από τις παραπάνω Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες εξαιρεθεί από το
πρόγραμμα Δακοκτονίας για οποιοδήποτε λόγο, η παρούσα παύει να ισχύει για τις εξαιρούμενες
Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1.

Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα ελαιόδενδρα που αναφέρονται στη Διακήρυξη
ψεκάζοντας, όσες φορές παραστεί ανάγκη με την ίδια τιμή.

2. Οι ψεκασμοί θα αρχίσουν μετά την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι 15/11/2019.
3. Η έκταση και η ημερομηνία έναρξης κάθε ψεκασμού θα καθορίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής μετά από έγγραφη εντολή.
4. Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό μέσα σε δύο ημέρες από την ημέρα ειδοποίησης
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι πρέπει να
αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία.
5. Ο εργολάβος υποχρεούται να ενημερώνει την Δημοτική ή την Τοπική Κοινότητα με το έντυπο
ενημέρωσης για τη διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα, μια (1) ημέρα πριν την έναρξη του
ψεκασμού. Θα συντάσσεται ένα έντυπο για κάθε ημέρα ψεκασμού με τις τοποθεσίες διενέργειας
του ψεκασμού και αντίγραφο αυτού του εντύπου θα κοινοποιείται και στην Υπηρεσία.
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6.

Τα έντυπα ενημέρωσης θα τοιχοκολλούνται σε τουλάχιστον τρία (3) κεντρικά σημεία της Δημοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας, ώστε να ενημερώνονται οι ελαιοπαραγωγοί (για το άνοιγμα των
περιφραγμένων ελαιώνων), οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι (για να απομακρύνουν τα ζώα και
τα μελισσοσμήνη).

7.

Ο εργολάβος υποχρεούται να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασμού στις ψεκαζόμενες περιοχές και να
συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Γεωπόνων της δακοκτονίας (Διευθυντή, Επόπτες και
Τομεάρχες).

8.

Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις υποδείξεις της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο εργολάβος πέραν των κυρώσεων που
αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την
ημέρα αυτή και θα του καταλογίζεται και η αξία των χρησιμοποιηθέντων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.

9. Εφόσον ο εργολάβος τηρήσει τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για
τους ψεκασμούς δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.
10. Προσωπικό που έχει προσληφθεί από την Υπηρεσία μας για εργασίες δακοκτονίας (τομεάρχες –
παγιδοθέτες) δεν μπορεί να εργάζεται στον εργολάβο ή να αντιπροσωπεύει αυτόν.
11. Τα δακοκτόνα υλικά (εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες) παρέχονται στον εργολάβο δωρεάν και
παραδίδονται σ’ αυτόν από την αποθήκη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Αυτά μεταφέρονται, αποθηκεύονται και διανέμονται στα συνεργεία, με ευθύνη του εργολάβου.
12. Τα δακοκτόνα υλικά θα φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά ασφαλισμένους
μέχρι τελικής παράδοσης.
13. Ο εργολάβος υποχρεούται να μεριμνά ώστε να παραμένει η ελκυστική ουσία καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας ψεκασμού σε σκιερό μέρος.
14. Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο παρουσία του επιβλέποντος Τομεάρχη.
15. Τα κενά δοχεία των δακοκτόνων υλικών είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό υλικό
χρήσης τους. Γι΄ αυτό θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα (μετά από τριπλό ξέπλυμα) στην αρχική
τους συσκευασία και θα επιστρέφονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
16. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στον
εργολάβο.
17. Ο εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων πρέπει να φέρει Πιστοποιητικό Επιθεώρησης που
εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία I ή II και να συνοδεύεται από αυτοκόλλητο σήμα
καταλληλότητας (sticker), όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8 1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β’ 671). Για τους
επινώτιους ψεκαστήρες, τα παραπάνω θεωρούνται προαιρετικά, προς το παρόν.
18.Ο εργολάβος υποχρεούται να μεριμνά για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων και
ψεκαστήρων, έχοντας και επιπλέον των απαραιτήτων σε ετοιμότητα (ρεζέρβες,) ώστε να μην
παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση την ώρα των ψεκασμών.
19. Ο εργολάβος οφείλει πριν από την έναρξη των ψεκασμών, να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα
ψεκάσει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μη γίνονται επικαλύψεις ψεκασμών
και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.
20. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται και να εφαρμόζει συστήματα ελέγχου των
ψεκασμών (π. χ. GPS) που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία. Θα μεριμνά για την ορθή λειτουργία αυτών
(σωστή χρήση από τους χειριστές των ψεκαστικών συγκροτημάτων και προστασία από φθορές). Σε
περίπτωση φθοράς ή καταστροφής αυτών, θα καταλογίζεται η αξία τους στον εργολάβο.
21. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη από το νόμο ηλικία και μάλιστα θα πρέπει να
αποφεύγονται οι ακραίες ηλικίες (να είναι 18 – 65 ετών).
22. Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της
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δακοκτονίας όλοι οι εργαζόμενοι στα συνεργεία του.

ΙΙ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Α. Σκευάσματα - Δοσολογίες
Τα σκευάσματα και οι δοσολογίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β. Εφαρμογή
1. Ανάλογα με τη σήμανση των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν, θα τηρούνται οι κατ΄ ελάχιστον
αποστάσεις μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και περιοχής ψεκασμού, σύμφωνα με την
αριθμ. 8197/90920/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1883 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται 300 κυβικά εκατοστά ψεκαστικού υγρού ή όσο αναφέρει η
έγκριση διάθεσης στην αγορά κάθε σκευάσματος, ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο κανονικής
ανάπτυξης. Θα ψεκάζονται όλα τα δένδρα σε ελαιώνες με αραιή πυκνότητα δέντρων και ανά δεύτερο
δένδρο στους μέτριας πυκνότητας ελαιώνες.
3. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει μικρή πίεση 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.
4. Όλα τα ψεκαστικά μηχανήματα θα έχουν ίδια μπεκ, τα οποία θα πρέπει να κλείνουν κατά τη
μετάβαση από δένδρο σε δένδρο, για να μην χάνεται άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία
του περιβάλλοντος.
5. Το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να κατευθύνεται στη βορινή πλευρά του δένδρου και στο εσωτερικό
του φυλλώματος ώστε να παραμένει περισσότερο χρόνο σε νωπή κατάσταση.
6. 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.
7. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού δεν θα περιέχει άλατα, θα
είναι διαυγές, άοσμο και απαλλαγμένο από στερεά υλικά.
8. Οι χώροι παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, θα εξασφαλίζονται από τον εργολάβο και θα
διατηρούνται καθαροί με μέριμνα του ιδίου. Ρύπανση των χώρων αυτών με εντομοκτόνα, ψεκαστικό
υγρό και υλικά συσκευασίας απαγορεύεται.
9. Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, προστίθεται στο βυτίο του γεωργικού ελκυστήρα
πρώτα το νερό και μετά κατά σειρά με συνεχή ανάδευση το εντομοκτόνο και η ελκυστική ουσία.
Τα μπουκάλια των εντομοκτόνων αμέσως μετά το άδειασμα, πρέπει να ξεπλένονται τρείς φορές με
νερό και το υγρό να προστίθεται στο βυτίο.
10. Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες καλής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των ψεκασμών,
δηλαδή μεταφορά των εργατών, των δακοκτόνων υλικών, του νερού και την παρασκευή του
ψεκαστικού υγρού.
11. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη
κλίση εδάφους, αλλεπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει 1-2
ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης εργαζόμενοι παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των
περιοχών.
12. Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη να μην ψεκαστούν βιολογικοί ελαιώνες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί
έχουν σημανθεί περιμετρικά.
13. Το ψεκαστικό υγρό θα παρασκευάζεται και θα χρησιμοποιείται την ίδια ημέρα. Η αξία του μη
χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού υγρού της ίδιας ημέρας, θα καταλογίζεται στον εργολάβο εκτός
περιπτώσεων ανωτέρας βίας (π.χ. απότομη μεταβολή του καιρού, εργατικό ατύχημα κ.α.).
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14. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό, θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος (μακριά από
πηγές, πηγάδια και ρέματα) στον οποίο μετά το ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να πέσει αρκετός
ασβέστης και χώμα.
15.Η απόδοση ενός ψεκαστικού συγκροτήματος (βυτίο, οδηγός και ψεκαστής) δεν θα υπερβαίνει τα 750
λίτρα ψεκαστικού υγρού ημερησίως. Τα χρησιμοποιούμενα βυτία θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε
ογκομετρικές ενδείξεις.
16. Η απόδοση του ψεκαστή με ψεκαστήρα πλάτης δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού
ημερησίως.
17. Στον γεωργικό ελκυστήρα θα πρέπει να υπάρχει καθαρό νερό για λόγους ασφαλείας.

ΙΙΙ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
1.Ο ψεκασμός θα αρχίζει με την ανατολή του ήλιου και θα σταματάει όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει
τους 28οC.
2.Δεν θα γίνονται ψεκασμοί όταν πρόκειται να βρέξει ή όταν φυσάει δυνατός άνεμος.
Ο υπεύθυνος Τομεάρχης Δακοκτονίας θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τεχνική εφαρμογή των
ψεκασμών και θα καθορίζει την ώρα έναρξης, λήξης και διακοπής αυτών.
3. Ο εργολάβος οφείλει να διευκολύνει τη μετάβαση των Γεωπόνων της Υπηρεσίας από το κέντρο της
Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου διενεργείται ψεκασμός στις ελαιοκομικές περιοχές που
ψεκάζουν τα ψεκαστικά συγκροτήματα.

IV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Τα συνεργεία συγκροτούνται με ευθύνη και μέριμνα του εργολάβου όπως αυτά αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη και στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι.

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΨΕΚΑΣΤΩΝ
Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου, προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας θα
πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή:
1. Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού υγρού από τους ψεκαστήρες.
2. Ο ψεκαστής να χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια, να φοράει ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα
και καπέλο, κατάλληλη μάσκα για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για την προστασία των ματιών
και ελαστικές μπότες.
3. Τα γάντια μετά από κάθε χρήση πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια καθώς
και η φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της.
Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό
που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα μέσα ψεκασμού και
υποχρεούται να παίρνει τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων.

VI. ΕΛΕΓΧΟΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
Οι εργασίες της δακοκτονίας θα ελέγχονται από τους Επόπτες και τους Τομεάρχες της δακοκτονίας.
Καθημερινά κατά τη διάρκεια των ψεκασμών ο Τομεάρχης θα συμπληρώνει ένα ημερήσιο δελτίο
εργασίας στο οποίο θα αναγράφονται τα ψεκαστικά μέσα, οι εργάτες και η ποσότητα του ψεκαστικού
υγρού που καταναλώθηκε.
Τα ημερήσια δελτία θα συνυπογράφονται από τον εργολάβο και τον Τομεάρχη δακοκτονίας και θα
υποβάλλονται στην Υπηρεσία το αργότερο σε μια εβδομάδα μετά το τέλος του ψεκασμού.
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VII. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η αμοιβή των εργατών εξαρτάται από τη συμφωνία τους με τον εργολάβο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί
και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλιση, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο εργολάβος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 5
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συμβάσεων που θα προκύψουν από τον παρόντα διαγωνισμό θα
διενεργείται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, η οποία θα
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Η Υπηρεσία έχει ορίσει με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, έναν Διευθυντή και δύο Επόπτες
δακοκτονίας, οι οποίοι θα παρακολουθούν τη σύμβαση, θα πιστοποιούν την εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης καθώς και τον έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Θα συντάσσονται ημερήσια δελτία εργασίας από τον Τομεάρχη Δακοκτονίας, θα υπογράφονται από τον
εργολάβο, θα εγκρίνονται από τον Επόπτη Δακοκτονίας και θα θεωρούνται από τον Διευθυντή
Δακοκτονίας μετά το τέλος κάθε ψεκασμού. Επίσης για κάθε ψεκασμό θα συντάσσεται πρακτικό
εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας από τον Επόπτη Δακοκτονίας, το οποίο θα υπογράφεται από τον
εργολάβο και θα θεωρείται από το Διευθυντή δακοκτονίας μετά το τέλος κάθε ψεκασμού.
Τα ψεκαζόμενα ελαιόδενδρα θα υπολογίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
βάσει των δικών της στοιχείων.
Σε περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού υγρού υπολείπεται της
ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδένδρων κάθε
τομέα, η Υπηρεσία θα μειώνει αναλογικά τον αριθμό των ψεκασθέντων ελαιοδένδρων ενώ στην αντίθετη
περίπτωση (υπέρβαση από την αναγκαία ποσότητα) δεν θα αυξάνει τον αριθμό των ελαιοδένδρων και θα
καταλογίζει την αξία των επιπλέον καταναλωθέντων υλικών στον εργολάβο.
Οι παραπάνω καταγραφές αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από
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την επιτροπή παραλαβής.
Τα ημερήσια δελτία εργασίας και το πρακτικό εκτέλεσης ψεκασμού δακοκτονίας, θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία μετά το τέλος κάθε ψεκασμού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει την
15/11/2019.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία
εργασίας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται διοικητικός έλεγχος και μπορεί να καλείται να παραστεί και
ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 8
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 αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες 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
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ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης, 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 9
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Οι πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας στον αντίστοιχο
κωδικό Κ.Α.Ε. 0879.

ΑΡΘΡΟ 10
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο εργολάβος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές
του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με
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την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
του άρθρου 9 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και του άρθρου 8 (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο εργολάβος έχει προσκομίσει στη Υπηρεσία μας την αριθμ………………………………………………………………….
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (Τράπεζα………………………………………………..), η
οποία ισχύει για ένα (1) μήνα μετά την λήξη των εργασιών δακοκτονίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.

Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για την διαπίστωσή τους
συντάσσεται η παρούσα σε δύο όμοια πρωτότυπα και υπογράφονται ως κατωτέρω, έλαβε δε ο καθένας
των συμβαλλομένων από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
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