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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου
της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προϋπολογισμού
675.895,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, (763.762,22 ευρώ συμπ. του ΦΠΑ 13%).
CPV 77100000-1(Γεωργικές υπηρεσίες)

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών,
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις-Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 « Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ
226/Α'/2013)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α'/2010)
9.Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007)
10. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ
248/Α/2000)
11.Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. (ΦΕΚ 45/Α/1999)
12. Τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα» (ΦΕΚ 25/Α/1993)
13.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/2015)
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ 145/Α/5-82016).
15. Την αριθμ. 57654/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1781/Α/23-5-2017)
16. Την αριθμ. 56902/215 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
17. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/τυ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016.
18. Τις διατάξεις του ΠΔ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017)
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19.Την αριθμ. 10/2017 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου». (ΦΕΚ 3748/Β/24-10-2017)

20.Τις διατάξεις του ΠΔ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224/Α/2712-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων που ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β'1673) σχετικά με τα
"Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3312/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005", καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β'1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες"
22. 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.
23 .Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012)
24. Τις διατάξεις της αριθμ. 8197/90920/13 ΚΥΑ «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος»
(ΦΕΚ 1883/Β/1-8-2013).
25.Tις διατάξεις του Ν.Δ.2413/53 (ΦΕΚ 125/Α/1953) όπως έχει αντικατασταθεί με το Ν.Δ.2939/54
περί «Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς».
26. Το αριθμ. 12067/161065/21-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «’Εναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος
2019»
27. Την υπ΄ αριθμόν 2085/11-01-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού
ύψους έως 20.954.300,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
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έτους 2019, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας και την 21228/5023/23-01-2019 Απόφαση
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου .
28. Το με αρ. 19REQ004376650 2019-01-25 2019-01-17 πρωτογενές αίτημα της
Δ.Α.Ο.Κ..Π.Ε.Λακωνίας.
29. Την αριθμόν 234/1-2-2019 (ΑΔΑ:ΡΛΗ97Λ1-ΨΥ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Πελοποννήσου περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2019 ,σε βάρος
του π/υ της Περιφέρειας Πελ/σου ΠΕ Λακωνίας για τις ανάγκες της ΔΑΟΚ της ΠΕ Λακωνίας .
30. Την αριθμ. 494/22-2-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΑΖ7Λ1-ΔΡΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και το
πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών του διαγωνισμού (διενέργειας και
παρακολούθησης έργου)
31. Την αριθμ. 44917/6051/14-2-2019

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε

με α/α 921 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 19REQ004461454 2019-02-14.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για το
έργο: « Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας» και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη

προσφορά

βάσει

τιμής

και

CPV

77100000-1(Γεωργικές

υπηρεσίες),

προϋπολογισμού 675.895,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, (763.762,22 ευρώ συμπ. του ΦΠΑ
13%).

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας), μη κεντρική αναθέτουσα
αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας , 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου ΤΚ 23100
Αρ. Τηλεφ.: 27313 63330 .
Αρ. φαξ: 27310 22316 .
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.ppel.gov.gr
E-mail: i.rallis@lakonia.gr
Κωδικός Nuts: EL653
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Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,για θέματα
διαδικαστικά του διαγωνισμού , και για θέματα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές από την
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας Γεωπόνος Ράλλης Ιωάννης,
τηλέφωνο 2731363330 .
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 675.895,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ο
ΦΠΑ (13%)

ανέρχεται

σε 87.866,45

ευρώ

, συνεπώς σε 763.762,22 ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%).
3.

Τρόπος-Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promithe
us.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ένωσης,
σύμφωνα (σχετ. η παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016) .
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215/17 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)»
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Διαδικτυακή πύλη

Ημέρα: Πέμπτη

Ημέρα:

Ημέρα: Πέμπτη

www.promitheus.gov.gr 28/ 2 /2019

Παρασκευή

4/ 4 /2019

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

29/3 /2019

Ώρα: 09:00

Ώρα 09:00

Ώρα: 23:30
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
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ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
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 ΥΑ 56902/215/17
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)».
4. Η ανάδειξη του αναδόχου που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε
Τμήματα και παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν προσφορά
εφόσον το επιθυμούν για το σύνολο ή για ένα ή περισσότερα Τμήματα του Πίνακα 1 του
Παραρτήματος Β.
5.Προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος του Τμήματος/Τμημάτων θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
7. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
8.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
Α) κράτος-μέλος της Ένωσης
Β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
Γ) σε 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 Ι 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.
9. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες από
την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
10. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από

τους

συμμετέχοντες

οικονομικούς

φορείς

(προσφέροντες),

εγγυητική

επιστολή

συμμετοχής, το ύψος της οποίας υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφερομένου/ων τμήματος/ων.
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11.Η διάρκεια του έργου εκτιμάται το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2019 έως 15
Νοεμβρίου 2019 .
12. Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης από την
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Επίσημων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΚΗΔΜΗΣ), από την διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο htpp://et.diavgeia.gov.gr
και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) htpp://www.ppel.gov.gr.
13. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 04.295/0879.0001

του π/υ της

Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας .
14. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμούαξιολόγησης προσφορών, η οποία έχει οριστεί με την αρ. 494/22-2-2019 (ΑΔΑ:Ω4ΑΖ7Λ1-ΔΡΝ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
15. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 26 και 32 του Ν. 4412/2016 .
16. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με
➢ την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της .
➢ το Ν.4412/2016 .
➢ Συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα .
Τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο παρών ηλεκτρονικός ανοικτός άνω των ορίων μειοδοτικός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό
την «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας».
Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου
και υποδιαιρείται σε τριάντα τέσσερα (40) τμήματα (Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες -ομάδα
αυτών ), όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β και σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Β. Το σύνολο των ανωτέρω 40 τμημάτων ανήκουν
στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας.

2. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα.
Κριτήριο κατακύρωσης για κάθε τμήμα ξεχωριστά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνεπώς, είναι δυνατόν να ανατεθούν σε ένα προσφέροντα
περισσότερα του ενός ή και όλα τα τμήματα, εφόσον αυτός έχει υποβάλει για αυτά τα τμήματα την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

3.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 77100000-1 (Γεωργικές υπηρεσίες).

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 675.895,77 χωρίς ΦΠΑ, ο ΦΠΑ (13%)
ανέρχεται σε 87.866,45 ευρώ , συνεπώς σε 763.762,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (13%).
5. Ο εκτελούμενος αριθμός ψεκασμών καθορίζεται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, με βάση επιστημονικά κριτήρια εξαρτώμενα
από τις συνθήκες (κλιματολογικές , πληθυσμός του δάκου , άλλα αδιάσειστα δεδομένα) που θα
επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του προγράμματος με ανώτερα όρια, τα
κατά τμήμα αναφερόμενα, στην διακήρυξη ή σε ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα
με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και την παρ. 5 του άρθρου 19 της παρούσας.
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6. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για
την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 2085/11-01-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και της
21228/5023/23-01-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρών διαγωνισμό 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 προσφοράς1.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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:

1

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 οι Αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
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1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
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
αμετάκλητη 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 τους διαχειριστές.
• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
❖ Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού
δεν έχει καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
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.
3.Όταν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς :αα) τρεις 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.

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) 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.
β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
γ) 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,
(δ) 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,
(ε) 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,
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω 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.
5. Αποκλείεται επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 3312/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)
6. 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.
7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 ,3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
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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.
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.
8. 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
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟ.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο/Επιμελητήριο.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Γενικοί όροι υποβολής προσφοράς.
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.
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2. Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο , σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμό
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.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.
3. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων
3.1 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως σύμφωνα με το αρ. 67,παρ.2 του Ν.4412/2016.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο
στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων,
το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο δεν εξετάζονται.
3.2 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.
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Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
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.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο
περιλαμβάνονται:
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf, τα εξής δικαιολογητικά
συμμετοχής:
1.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας1 της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, για το τμήμα ή τα
τμήματα της προσφοράς, (Τα ποσά των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής αναγράφονται
στον πίνακα 2 του παραρτήματος Β) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Περισσότερες πληροφορίες
για τις εγγυήσεις παρέχονται στο άρθρο 16 της παρούσας.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου .pdf και προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) και φωτοαντίγραφο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
1

Εκτιμώμενη αξία νοείται το ποσό που αναλογεί στο τμήμα για το οποίο γίνεται η προσφορά
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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.
1.2 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας
ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 3 της παρούσας για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, διαφθορά, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία, καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα κ.τ.λ.
Β)πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Επισημάνσεις για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
❖ 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 3 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 εκπροσώπησης 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.
❖ Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του ΕΕΕΣ, για κάθε έναν
από τους υπεργολάβους. Στην περίπτωση αυτή το/α χωριστό/α ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι
δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του
υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο
υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.
❖ Στο Μέρος ΙΙΙ τμήμα Α του ΕΕΕΣ η αναφορά που γίνεται σε τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση νοείται ως αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση (βλ. κατευθυντήρια οδηγία 23 της
ΕΑΑΔΗΣΥ). Συνεπώς η σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα αφορά μόνο σε
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
❖ 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
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ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του παρόντος διαγωνισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης.
❖ Οδηγίες για την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ παρατίθενται στο παράρτημα Δ της παρούσας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους και οι οποίες θα πρέπει να
υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης , μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που
ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2.1 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.2 Οι υποψήφιοι οφείλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, εκτός του ανωτέρω
παραγόμενου από το Σύστημα ηλεκτρονικού αρχείου, να υποβάλουν και τα κατωτέρω σε μορφή
αρχείου pdf.
2.2.1 Κατάσταση σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 4 -υπόδειγμα κατάστασης τεχνικής προσφοράς του
Παραρτήματος Β της παρούσας ψηφιακά υπογεγραμμένη .
2.2.2 Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων.
2.2.3 Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων.
2.2.4 Αντίγραφα των Πιστοποιητικών Επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
(βυτία), που εντάσσει τον εξοπλισμό στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ, όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8
1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β'671).
2.2.5 Στην περίπτωση ψεκαστικών συγκροτημάτων απαρτιζόμενων από γεωργικούς ελκυστήρες
Πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων βάσει του άρθρου 19
του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α'8), από τους αντίστοιχους οδηγούς-ψεκαστές κάθε ψεκαστικού
συγκροτήματος.
2.2.6 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά
υπογεγραμμένη , χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα
παρακάτω:
➢ Ότι για τα αναφερόμενα στη συνημμένη κατάσταση-υπόδειγμα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
ονοματεπώνυμα αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχει εξασφαλιστεί η
συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων
δηλώσεων κ.τ.λ.) για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων.
➢ Ότι θα εξασφαλίσουν τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστών και ψεκαστήρων πλάτης
που απαιτούν τα συνεργεία ψεκασμού πλάτης, οι οποίοι θα διαθέτουν το
προβλεπόμενο πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων.
➢ Ότι όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4 είναι
γνήσιες.
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➢ Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες, γάντια κ.τ.λ.),
όπως αναφέρονται στην παρ. 5.3.(Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές)
του Παραρτήματος Β της παρούσας Διακήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά
την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.
➢ Ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους της παρούσας
διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι:
A) Δεν απαιτείται να προσκομισθούν στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού οι συμβάσεις, οι
υπεύθυνες δηλώσεις και τα άλλα έγγραφα με τα οποία οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
εξασφάλισαν τις προαναφερόμενες συνεργασίες συγκρότησης συνεργείων. Τα ανωτέρω θα
προσκομιστούν από τους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθούν, από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από
έγγραφη ειδοποίηση.
B)Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού σε κάποια Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα, από αυτά που παρουσιάστηκαν στο διαγωνισμό, ο εργολάβος που θα αναλάβει το έργο
θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το
διαγωνισμό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική
διαδικασία προσκομίζονται από αυτόν και σε έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα ( πρωτότυπα
και φωτοαντίγραφα) , εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και τα οποία δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο το οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .
Η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των ανωτέρω εγγράφων-δικαιολογητικών θα γίνεται στην
υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, ΠΕ Λακωνίας, (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής , Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας 2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης Γυθείου,
Σπάρτη, ΤΚ 23100). Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις.
ΠΡΟΣ: Γραμματεία Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας
(Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας ), Σπάρτη Τ.Κ. 23100, Ισόγειο
ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ:…………………………….
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τον ανοικτό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το
έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας»
Αριθμός πρωτοκόλλου Διακήρυξης: ………………………………………/2019.
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ διακήρυξης ……………………………….
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή
πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την προσφορά του στο
σύστημα.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Περιεχόμενα και τρόπος υποβολής υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος
και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2. Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, ήτοι τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:
Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά ένα ή περισσότερα Τμήματα του ΠΙΝΑΚΑ 1 του Παραρτήματος Β.
Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν επιμέρους περιοχές
τμημάτων. Για κάθε τμήμα του έργου θα υπάρχει ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά
προστατευόμενο
ελαιόδεντρο, που αναγράφεται στο Πίνακα 2 του Παραρτήματος Β της
παρούσης.
Η τιμή θα δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναφέρεται ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο. Οι
αριθμοί θα γράφονται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία και ολογράφως και θα είναι ίση ή μικρότερη από
αυτή που καθορίζεται για κάθε τμήμα στον πίνακα 2 του παραρτήματος Β .
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
3. Προσφορές που αναφέρονται σε άλλο τρόπο αμοιβής του αναλαμβανόμενου έργου
απορρίπτονται.
4. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται .
5. 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
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υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του Παραρτήματος Β.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη 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 τους, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ.1 α του Ν.4412/2016 και το άρθρο 16
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 τους 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 τη
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης τους προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών
απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά :
1) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στις
ακόλουθες παραγράφους και άρθρα και συγκεκριμένα στην παρ.1., άρθρο 4 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), παρ.2, άρθρο 4 ( υποβολής προσφορών), παρ.4,άρθρο 4 (Περιεχόμενα φακέλων
προσφοράς),
άρθρο 5 (Περιεχόμενα (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνική
προσφορά , άρθρο 6 (Περιεχόμενα (υπο)φακέλου οικονομικής προσφοράς) , άρθρο 7 (Χρόνος
ισχύος προσφορών),
άρθρο 9 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Δικαιολογητικών), άρθρο 10
(Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προσφορών), άρθρο 11 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου-Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και άρθρο 12 (Ηλεκτρονική
αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
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2) 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 το άρθρο 102 του
Ν.4412/2016.
3) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
4) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
5) η οποία υποβάλλεται από τον έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 , και στην
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη , καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
6) η οποία είναι υπό αίρεση,
7) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
8) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσας και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. 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 (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 4/4/2019 και ώρα 09:00 .
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
2. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων , σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο
άρθρο 10 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.
3. 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.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. 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 κείμενων διατάξεων.

Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή 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) Η Επιτροπή Αξιολόγησης 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 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. 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, ηλεκτρονικά, μέσω του
Συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf, τα κατωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 3 της παρούσας
διακήρυξης καθώς και για την μη πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής:
α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016.
β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Επιπλέον ο
προσωρινός ανάδοχος, εφόσον έχει έδρα την Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση
ψηφιακά υπογεγραμμένη χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
γ) Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους- μέλους ή χώρας από
το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από 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.
δ)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. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, δεν θα εκδίδεται το εν λόγω
πιστοποιητικό και θα γίνεται δεκτή ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα)
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➢ 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 τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β της παρ. 4 του άρθρου 73, 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 αυτά ή ότι δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην
περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 73.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα , ψηφιακά υπογεγραμμένη, χωρίς
θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία να δηλώνει ότι:
• Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις περιπτώσεις β,γ,δ,ε,στ,ζ,η της παρ. 4
του άρθρου 3 λόγοι αποκλεισμού.
• Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με
το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
στ) Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου/Επιμελητήριο με
το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους συναφές με το
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας.
ζ) Για την παρ. 5 του άρθρου 3 της παρούσας υποβάλλονται δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης
των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της
υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί
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στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους
λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» .
η) 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., κτλ, ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζόμενου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει /ου νόμιμα την εταιρεία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κ.τ.λ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης , καθώς και η θητεία
του/των ή/ και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομιμου εκπροσώπου.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζει έναρξη
επιτηδεύματος από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
θ) Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά
την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή
ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Επισημάνσεις:
➢ 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
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οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων1
➢ 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 οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016.
2 .Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης το Σύστημα
εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους.
3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσφέροντος προσκομίζονται από αυτόν και σε
έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα), εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα στοιχεία του φακέλου
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις
ακόλουθες ενδείξεις.
ΠΡΟΣ: Γραμματεία Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας
(Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας ), Σπάρτη Τ.Κ. 23100, Ισόγειο
ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ:…………………………….
(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Για τον ανοικτό άνω των ορίων μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το
έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας »
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: …………………………../2019
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :………………………………….
Αναθέτουσα Αρχή :ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 12: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών
σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν
1

Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet
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γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τας 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.
2. 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 δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 δικαιολογητικών κατακύρωσης ή
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς) μεταβολές, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 3, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού-αξιολόγησης
προσφορών) και τη διαβίβασή της στο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) 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 έκπτωτου.
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.
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως 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.
2. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν συσσωρευτικά τα εξής:
➢ Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 της
παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
➢ Ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 5 και 36 του Ν. 4126/2013.
➢ Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 11 και μόνον στην περίπτωση
του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων
μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
5. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα
στη 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.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου του από εδάφους ψεκασμού ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας εκτιμάται από 15 Ιουνίου 2019 έως 15 Νοεμβρίου 2019.

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. 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
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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.
2.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.
3.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.
4.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.
5.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.
6.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 απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
7.Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
8.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.
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ΑΡΘΡΟ 16 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

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

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για χρηματικό ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα
της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός
ΦΠΑ, του /των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων.
1.2 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
στην ένωση.
1.3 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
1.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως
78 του Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
1.5 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
1.6 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
2.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ.1 β) του Ν. 4412/2106, 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 καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, 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.
2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου
του έργου έναντι του αναδόχου.
2.3. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
3. 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
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κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
5. Οι εγγυήσεις 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.
6. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη 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.
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
4. Στον ανάδοχο είναι δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν.4412/2016.
5. Επιπλέον στο ανάδοχο επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές στις παρακάτω περιπτώσεις :
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5.1 Εάν πριν την έναρξη του ψεκασμού διαπιστωθεί από τον επιβλέποντα Γεωπόνο – Τομεάρχη
έλλειψη στα θέματα εξοπλισμού ή άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις είτε αυτές αφορούν
τα γεωργικά μηχανήματα ή τον λοιπό εξοπλισμό τότε ο ψεκασμός δεν θα πραγματοποιείται εκείνη
την ημέρα ενώ η ημέρα θα καταλογίζεται σε βάρος του Εργολάβου σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στην παράγραφο που αφορά την καθυστέρηση στην έναρξη ψεκασμού υπαιτιότητας Εργολάβου.
5.2 Σε περίπτωση που στον ψεκασμό παρευρεθούν ψεκαστικά μηχανήματα τα οποία δεν έχουν
συμπεριληφθεί στην αρχική τεχνική προσφορά ή δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα αίτημα
τροποποίησης όχι μόνο δεν θα μετέχουν στο ψεκασμό αλλά θα επιβάλλεται επιπλέον χρηματικό
πρόστιμο 200 € ανά μη δηλωμένο γεωργικό μηχάνημα .Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας
αφορά την υποβολή έγγραφης αίτησης μέχρι τις 11.00 π.μ της προηγουμένης εργάσιμης ημέρας
ενώ μαζί με την αίτηση θα συνυποβάλλονται εξ’ αρχής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που
προβλέπονται.
5.3 Μη φυσική παρουσία του Υπευθύνου όπως αυτός έχει ορισθεί με βάση την υποβληθείσα
Τεχνική προσφορά ισοδυναμεί με έλλειψη εξοπλισμού και ο μεν ψεκασμός δεν άρχετε η δε ημέρα
καταλογίζεται σε βάρος του Εργολάβου. Η αντικατάσταση του Υπευθύνου συνεργείου εργολαβίας
του Εργολάβου θα πρέπει να γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους και πάλι μόνο εφόσον έχει
κατατεθεί και εγκριθεί αίτημα προς την ΔΑΟΚ Λακωνίας με διαδικασία όμοια με αυτήν της
τροποποίησης των ψεκαστικών μηχανημάτων όσον αφορά το χρόνο της γνωστοποίησης.
5.4 Γεωργικό μηχάνημα το οποίο δεν ψεκάζει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ή δεν
συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του υπευθύνου Γεωπόνου – Τομεάρχη ή της Υπηρεσίας θα
αποκλείεται από όλους τους ψεκασμούς της ελαιοκομικής περιόδου ανεξάρτητα περιοχής ή
εργολαβίας η αξία δε των φαρμάκων που έχουν καταναλωθεί από το συγκεκριμένο θα
καταλογίζεται σε βάρος του Εργολάβου με επιπλέον οικονομικό πρόστιμο ανά ψεκαστικό
συγκρότημα της τάξης των 300 €.
5.5 Το ίδιο ισχύει και για κάθε εργάτη με επινώτιο νεφελοψεκαστήρα όπου θα καταλογίζεται το
φάρμακο που αναλογεί στα 150 κιλά ψεκαστικού διαλύμματος που είναι και το ημερήσιο όριο
μέγιστης ποσότητας διαλύμματος ανά εργάτη και επιπλέον πρόστιμο ανά εργάτη 150 €. Ο Εργάτης
αυτός καθ’ υπόδειξη του Τομεάρχη ή της Υπηρεσίας προς τον Εργολάβο ή τον εκπρόσωπο του θα
απομακρύνεται οριστικά από όλα τα συνεργεία ανεξαρτήτου εργολαβίας.
5.6 Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της έναρξης ή περάτωσης ή ενδιαμέσου διακοπής
συγκεκριμένου ψεκασμού επιβάλλεται στον εργολάβο ποινή ως ακολούθως:
1η ημέρα καθυστέρησης: 60 € ανά προβλεπόμενο ψεκαστικό συγκρότημα όπως αναφέρεται στον
Πίνακα 3 του παραρτήματος Β της παρούσης.
2η ημέρα καθυστέρησης: 100 € ανά προβλεπόμενο ψεκαστικό συγκρότημα όπως αναφέρεται στον
Πίνακα 3 του παραρτήματος Β της παρούσης.
3η ημέρα καθυστέρησης: 150 € ανά προβλεπόμενο ψεκαστικό συγκρότημα όπως αναφέρεται στον
Πίνακα 3 του παραρτήματος Β της παρούσης.
Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο εργολάβος κατόπιν αποφάσεως του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα απ'
αυτήν και επιβαρύνεται με τη διαφορά μεταξύ δύο προσφορών για όλους τους υπόλοιπους
ψεκασμούς.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, εκπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά το ποσοστό των
μη εκτελεσθέντων έργων και ο ανάδοχος αποκλείεται προσωρινά ή μόνιμα του διαγωνισμού της
δακοκτονίας. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζημιά που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη
μη εκτέλεση της σύμβασης.
Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας μπορεί να γίνεται αυθημερόν (24 ώρες) και εντός
τριών (3) ημερών η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το δικαίωμα να
επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.
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Οι Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί καθορισμού και καταλογισμού των από την
παρούσα προβλεπόμενων κυρώσεων αποτελούν βέβαιους και εκκαθαρισμένους τίτλους απαιτήσεων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου , αναγνωρίζονται δε ως τέτοιοι από τους εργολάβους.
Περιπτώσεις παραπτωμάτων για τις οποίες δεν προβλέπονται ποινές από την παρούσα διακήρυξη
θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την επιτροπή δακοκτονίας 2019 .

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η Σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) έως 15/11/2019.
2. Η διαπίστωση της εκτέλεσης εργασίας ψεκασμού γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και τον εργολάβο και θεωρείται από τον Δ/ντή
Δακοκτονίας. Το ανωτέρω πρακτικό συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας, τα οποία
υπογράφονται από τον τομεάρχη δακοκτονίας της περιοχής, τον εργολάβο που έκανε τους
ψεκασμούς και θεωρούνται από τον επόπτη δακοκτονίας. Τα προστατευόμενα ελαιόδεντρα θα
υπολογίζονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας.
3. Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής
που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.
4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό που υπογράφεται από τον Επόπτη δακοκτονίας και
τον εργολάβο και θεωρείται από τον Δ/ντή Δακοκτονίας.
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 άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
5. 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. Ειδικότερα, ο εκτελούμενος αριθμός ψεκασμών μπορεί να τροποποιείται κατά την
έννοια του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
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 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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.
7. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
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ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους τμήμα της σύμβασης πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει,
συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ και Μέρος ΙV. Γ του ΕΕΕΣ.
2. 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.
3. 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.1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και με τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά κατακύρωσης)
του άρθρου 11 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.
5. 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.
ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται με την εξόφληση της αξίας
του τιμολογίου το οποίο θα προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του αναδόχου και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων
1

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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δακοκτονίας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των προβλεπόμενων εγγράφων
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.
2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για τις Νόμιμες Κρατήσεις αναδόχων
συλλογικών αγροτικών οργανώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 8 του Ν 4015/2011
(ΦΕΚ Α 210) .
3. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή
/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση /συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι
της προκήρυξης, καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο,
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
❖ Προκήρυξη ΕΕ της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις
27/2/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
❖ Η Προκήρυξη ΕΕ και το πλήρες κείμενο της 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.Δ.Η.Σ. :http://promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:70800
❖ Περίληψη της Διακήρυξης ,όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
htpp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
❖ Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη
διεύθυνση:www.ppel.gov.gr και στον ιστότοπο htpp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
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❖ Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται, στη νομαρχιακή εφημερίδα που έχει την έδρα της
στο νομό που θα λάβει χώρα η υπηρεσία ή μελέτη ή προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του Ν.3548/2007.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους του διαγωνισμού
(αναλογικά ως προς το ποσό της κάθε σύμβασης), ενώ σε περίπτωση άγονου την αναθέτουσα
αρχή.

ΑΡΘΡΟ 23: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
❖ Η Προκήρυξη της Σύμβασης
❖ Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Παραρτήματα της διακήρυξης είναι :
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
❖ Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
❖ Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 24 : ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης1 έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα2 συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
1
2

Αναφέρεται στα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης.
Αναφέρεται στα έγγραφα που κατατίθενται κατά την διαδικασία κατακύρωσης.
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νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 25 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτής της διακήρυξης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες
διενέργειάς της.
2. Οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά σύμφωνα με την παρούσα, δεν επιτρέπεται να
συμμετάσχει σε διαγωνισμό αναδόχου υπηρεσιών παγιδοθεσίας που επίσης διενεργεί ή θα
διενεργήσει η ΠΕ Λακωνίας για το ίδιο έτος, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών
στις οποίες συμμετέχει.
3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών των οποίων εκτιμάται ότι δεν
υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος (καρποφορία μικρότερη
του 25% της πλήρους παραγωγής, αδυναμία συνεργασίας με δημοτικές-τοπικές αρχές, μη
εξεύρεση απαραίτητου προσωπικού, μη εγκατάστασης προσωπικού παγιδοθεσίας, απουσία
δακοπληθυσμού που να αιτιολογεί ψεκασμό , ύπαρξη βιολογικών ελαιώνων σε μεγάλο ποσοστό
στο σύνολο μιας τοπικής κοινότητας ) .
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού του. Αποζημιώνει και
προστατεύει κι υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί σε τρίτους
ο ίδιος, οι αντιπρόσωποί του η οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κ.τ.λ.
5. Οι Οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
6. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης
της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
7. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
8. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 26 : ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και
καλόπιστη διευθέτηση οποιοδήποτε διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της.
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Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και η οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα εδρεύοντα στην ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 27: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά τα λοιπά θέματα και για όσα δεν προβλέπονται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι
διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Είδος και σκοπός εργολαβίας
1.1. Είναι η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στους ελαιώνες των Δημοτικών ή
Τοπικών κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που αναφέρονται στον
Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας διακήρυξης, με σκοπό την προστασία της
ελαιοπαραγωγής από τις ζημιές που προκαλεί ο δάκος.
Η αναθέτουσα αρχή με το υπ΄ αριθμόν 22565/3241/24-1-2019 έγγραφο της , έχει
εξαιρέσει από το πρόγραμμα 2019 την τοπική κοινότητα Σκούρας λόγω μεγάλου
ποσοστού βιολογικών ελαιώνων ( 86%) στο σύνολο της έκτασης της.
Οι ψεκασμοί θα γίνουν από το έδαφος με ψεκαστικά συνεργεία που διαθέτουν ψεκαστικά
συγκροτήματα ή ψεκαστήρες πλάτης ή και τα δύο, όπου απαιτείται.
Οι ημερομηνίες και η τεχνική της εφαρμογής του έργου θα καθορίζονται από την ΔΑΟΚ
Λακωνίας .
1.2.
Η ΔΑΟΚ Λακωνίας διαθέτει τα εντομοκτόνα και τις ελκυστικές ουσίες που χρειάζονται για
την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού.
2. Μέγεθος και τρόπος εκτέλεσης της εργολαβίας
2.1. Με την εφαρμογή του προγράμματος Δακοκτονίας υπολογίζεται να προστατευθούν
5.307580 ελαιόδενδρα της ΠΕ Λακωνίας. Η αναλογία ψεκαζομένων προς αψέκαστα
ελαιόδενδρα είναι για όλες τις Τοπικές - Δημοτικές κοινότητες που εφαρμόζεται το πρόγραμμα
2019 στην ΠΕ Λακωνίας ένα προς ένα ( 1 : 1 ) .
2.2. Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει τα ελαιόδενδρα των Δημοτικών και Τοπικών
κοινοτήτων που θα αναλάβει με την ίδια τιμή όσες φορές παραστεί ανάγκη και μέχρι του
ορίου του Πίνακα 2 ( αριθμός ψεκασμών ) του Παραρτήματος Β ή ενδεχόμενης
τροποποίησης όπως προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.
2.3. Τα προστατευόμενα ελαιόδενδρα με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας , είναι τα αναφερόμενα στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος Β της παρούσας και στον πίνακα 2 του Παραρτήματος Β .
2.4. Οι προσφορές γίνονται δεκτές εάν ο προσφέρων διαθέτει τα μέσα και τους εργάτες που
χρειάζονται για τον ψεκασμό των ελαιοδένδρων των Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων για
τις οποίες κάνει προσφορά. Θα λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε συγκρότημα μπορεί να ψεκάσει
κατά ανώτατο όριο 750 λίτρα διαλύματος ανά ημέρα αν πρόκειται για γεωργικό ελκυστήρα
ή 150 λίτρα ανά ημέρα αν πρόκειται για εργάτη με ψεκαστήρα πλάτης .
Ένα πλήρες ψεκαστικό συγκρότημα αποτελείται από 1 γεωργικό ελκυστήρα με βυτίο
ψεκασμού με την προβλεπόμενη πιστοποίηση επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων και
το οποίο φέρει το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλόλητας όπως προβλέπεται στην ΥΑ Ε8
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1831/39763/2015 (ΦΕΚ Β' 671) και μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτής από έξι [6]
ψεκαστές, μεταφορείς κ.λ.π. και θα διαθέτει τα μέσα για την εφαρμογή του ψεκασμού
(τουλάχιστο 6 ψεκαστήρες πλάτης, βυτία παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, μέσα
μεταφοράς). Σε όλες τις τοπικές κοινότητες που οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρουν ότι το
έργο εκτελείται με συγκεκριμένο αριθμό γεωργικών ελκυστήρων , αυτοί απαραίτητα
υποβάλλονται ως μέσα εκτελέσεως του έργου στην υποβολή προσφοράς και μόνο σε
περίπτωση ανωτέρας βίας , εγγράφως δηλωμένης από τον εργολάβο μπορούν κατά την
εκτέλεση και μόνο του έργου να αντικατασταθούν από την προαναφερομένη ισοδυναμία .
2.5. Ο αριθμός των ψεκαστικών συγκροτημάτων που θα χρησιμοποιούνται κάθε ημέρα θα είναι
αυτός που αναγράφεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Β στην στήλη αριθμός
ψεκαστικών μηχανημάτων και εργατών εκτός αν ο εργολάβος δύναται να ολοκληρώσει το
έργο εντός της προθεσμίας του ανωτέρω πίνακα με χρήση λιγότερων μηχανημάτων ή
εργατών .
3. Περιοχές εκτέλεσης της εργολαβίας
3.1 Οι ελαιώνες που αφορά ο διαγωνισμός βρίσκονται στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες που
αναφέρονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσης.
3.2 Ο αριθμός των ελαιοδένδρων που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος Β μπορούν
να αυξηθούν ή να ελαττωθούν μόνο εάν υπάρξουν νεώτερα και αδιάσειστα στοιχεία
(ελαιοκομικό Μητρώο-καταστάσεις ζημιωθέντων ελαιοδένδρων ΕΛΓΑ- κ.λ.π.).
Ακόμη μπορεί να εξαιρεθεί Δημοτική ή Τοπική κοινότητα αν δεν υφίστανται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 25 (Ειδικοί όροι) της παρούσας Διακήρυξης.
4. Χρόνος εφαρμογής-Διάρκεια και έκταση ψεκασμών
4.1. Οι ψεκασμοί προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έως τις 15-11-2019.
4.2. Η διάρκεια κάθε ψεκασμού των ελαιοδένδρων μιας Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας ή
ομάδας Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων δεν θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που περιγράφεται
αναλυτικά στον πίνακα 3 του παραρτήματος Β , εκτός αν λόγοι ανωτέρας βίας δεν το
επιτρέψουν .
4.3. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, θα ειδοποιεί τον εργολάβο με
τηλεφωνικό σήμα ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με FAX για την εφαρμογή, την έκταση και
διάρκεια κάθε γενικού ή τοπικού ψεκασμού και θα καθορίζει τις τοποθεσίες του ψεκασμού και
την τεχνική εφαρμογής τους.
Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό την επομένη της ειδοποίησής του.
4.4 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ψεκαστικών συγκροτημάτων πλέον αυτών των
αναφερομένων στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Β της παρούσης και αυτών που έχουν
δηλωθεί στην τεχνική προσφορά εκάστου εργολάβου , απαιτείται προηγούμενη έγγραφη
έγκριση της ΔΑΟΚ Λακωνίας .
4.5. Για να υπάρξει δυνατότητα χρησιμοποίησης γεωργικών ελκυστήρων με άδειες κυκλοφορίας
και οδήγησης διαφορετικές από αυτές που κατατέθηκαν στα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής
(Άρθρο 5), πρέπει προηγουμένως να το εγκρίνει η ΔΑΟΚ Λακωνίας ζητώντας πρόσθετα
δικαιολογητικά.
4.6. Ο υπεύθυνος τομεάρχης γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας, που θα παρακολουθεί και θα
ελέγχει την τεχνική εφαρμογής των ψεκασμών, θα καθορίζει κάθε ημέρα τις ώρες έναρξης,
διακοπής και λήξης των ψεκασμών, καθώς και τις περιοχές προτεραιότητας των ψεκασμών.
5. Είδη ψεκασμών και τεχνική εφαρμογή τους
5.1. Είδος ψεκασμού
Κατά τον ψεκασμό εκτοξεύονται υπό μορφή σταγονιδίων διαμέτρου ενός [1] χιλιοστού περίπου
στο εσωτερικό της κόμης του ψεκαζόμενου ελαιοδένδρου, 300 περίπου κυβικά εκατοστά
ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο ή όσα η έγκριση του χρησιμοποιούμενου
σκευάσματος προβλέπει.
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Κατά τον ψεκασμό θα ψεκάζεται κάθε δεύτερο ελαιόδενδρο όλων των γραμμών στους ελαιώνες
με κανονική πυκνότητα και όλα τα ελαιόδενδρα όταν είναι διάσπαρτα ή πολύ αραιά ( κάτω από 10
δένδρα το στρέμμα περίπου ) και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.
5.2. Ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων
Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα ακροφύσια [μπεκ] 1,8 ή 2,0 χιλιοστών
και γενικά να προβαίνει στην κατάλληλη ρύθμιση και χρήση των ψεκαστήρων και ψεκαστικών
μηχανημάτων σε τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή τεχνική εφαρμογής των ψεκασμών, όπως
περιγράφεται στην παρ. 5.1. του άρθρου αυτού. Ψεκαστικό μηχάνημα που δεν πληροί τις
προϋποθέσεις αυτές θα αποκλείεται από τον ψεκασμό .
5.3. Παρασκευή ψεκαστικού υγρού
5.3.1 Το ψεκαστικό υγρό θα αποτελείται από νερό, από ένα εντομοκτόνο φάρμακο και
ελκυστική ουσία εντόμων. Οι δοσολογίες των υλικών αυτών στο ψεκαστικό υγρό θα
ορίζονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Λακωνίας . Το ψεκαστικό υγρό παρασκευάζεται στη ψεκαζόμενη
Δημοτική ή Τοπική κοινότητα παρουσία του υπεύθυνου τομεάρχη .
5.3.2 Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού, προστίθεται στο δοχείο παρασκευής πρώτα το
νερό και μετά κατά σειρά, με συνεχή ανάδευση το εντομοκτόνο και η ελκυστική ουσία. Ο
εργολάβος οφείλει να έχει κατά την παρασκευή ψεκαστικού υγρού ογκομετρικό σωλήνα ενός
λίτρου , ζυγαριά για την ελκυστική ουσία και καθαρό νερό ανά γεωργικό ελκυστήρα .
Οι εργάτες κατά την παρασκευή και εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος θα πρέπει να φοράνε
την κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα με ευθύνη του εργολάβου.
Με ευθύνη του εργολάβου και του τομεάρχη τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων θα
εκπλύνονται τουλάχιστον 3 φορές αμέσως μετά την ρίψη του φαρμάκου, με καθαρό νερό, το οποίο
υποχρεούται ο εργολάβος να έχει μαζί του και το προϊόν εκπλύσεως θα προστίθεται στο ψεκαστικό
διάλυμα.
5.3.3. Η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού που θα παρασκευάζεται κάθε φορά να είναι τόση που να
μην περισσεύει για την επομένη ημέρα και θα καθορίζεται από τον τομεάρχη σε συνεργασία με τον
εργολάβο, ο οποίος [εργολάβος] έχει και την ευθύνη της αμέσου και καλής διασποράς του. Η αξία
του ψεκαστικού υγρού που δεν χρησιμοποιείται με ευθύνη του εργολάβου θα καταλογίζεται σε
βάρος του.
5.3.4. Το δοχείο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα αποτελείται από υλικά ανθεκτικά στα οξέα.
5.3.5. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού δεν θα περιέχει
άλατα χλωριούχου Νατρίου, Καλίου ή Μαγνησίου, θα είναι διαυγές, άοσμο και απαλλαγμένο από
στερεά υλικά και κατάλληλου pH.
5.3.6. Ο χώρος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού θα διατηρείται καθαρός με μέριμνα του
εργολάβου. Ρύπανση του χώρου αυτού με εντομοκτόνα, ελκυστικές ουσίες, ψεκαστικό υγρό, υλικά
συσκευασίας εντομοκτόνων, και ελκυστικών ουσιών κ.λ.π., δεν επιτρέπεται .
5.3.7. Τα εντομοκτόνα και οι ελκυστικές ουσίες των εντόμων που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού θα φυλάσσονται από τον εργολάβο σε κατάλληλες και ασφαλείς
αποθήκες. Εφόσον τα εντομοκτόνα δεν φυλάσσονται σε κλειστούς και δροσερούς χώρους καλά
ασφαλισμένους θα επιβάλλεται πρόστιμο 250 ευρώ .Ο εργολάβος υποχρεούται να μεριμνά ώστε να
παραμένει η ελκυστική ουσία καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας σε σκιερό μέρος, ερμητικά
κλειστή , διαφορετικά θα επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ ανά βαρέλι . Τα κενά των εντομοκτόνων
και ελκυστικών ουσιών απαλλαγμένα υπολειμμάτων εντομοκτόνου [παρ. 5.3.2. ] θα επιστρέφονται
στις αποθήκες της ΔΑΟΚ Λακωνίας διαφορετικά θα χρεώνονται στους εργολάβους με την τιμή
αγοράς του σκευάσματος. Υποχρέωση εκάστου Εργολάβου είναι μετά το τέλος κάθε
ολοκληρωμένου γενικού ψεκασμού να παραδίδει (επιστρέφει) τις κενές συσκευασίες και κενά
βαρέλια στην Υπηρεσία. Οι κενές συσκευασίες θα πρέπει να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη
κατάσταση ώστε να αναγνωρίζονται τόσο το είδος του φαρμάκου το οποίο περιλάμβανε αρχικά
όσο και ο αριθμός παρτίδας , καθαρές από υπολείμματα στις αρχικές τους συσκευασίες
(χαρτοκιβώτια).
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Εφόσον δεν πληρούνται τα προαναφερόμενα για την παρασκευή ψεκαστικού διαλύματος , ο
τομεάρχης μπορεί να μην ξεκινήσει τον ψεκασμό και η ημέρα να καταλογιστεί στο εργολάβο με τις
διοικητικές ποινές που αφορούν την καθυστερημένη έναρξη.
5.4. Καιρικές συνθήκες εφαρμογής των ψεκασμών
Ο ψεκασμός θα γίνεται τις πρωινές ώρες και εφόσον η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 28ºC.
Oι ψεκασμοί θα σταματούν επίσης όταν η σχετική υγρασία θα είναι μικρότερη από 25%, όταν
βρέχει και όταν φυσάει δυνατός άνεμος. Ο εργολάβος οφείλει να έχει θερμόμετρο για τον έλεγχο
της θερμοκρασίας .
6. Γενικά περί ψεκασμού
6.1 Απαγορεύεται ο ψεκασμός των ελαιώνων που δεν έχει προγραμματισθεί να ψεκασθούν τη
συγκεκριμένη μέρα, των ελαιώνων των παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα βιολογικής
Γεωργίας καθώς και ο ψεκασμός άλλων καλλιεργειών. Η απόρριψη του ψεκαστικού υγρού ή των
κενών συσκευασίας σε κάθε χώρο απαγορεύεται. Σε περίπτωση καταστρατήγησης για κάθε
συνέπεια υπεύθυνος είναι ο εργολάβος.
Ευθύνεται επίσης ο εργολάβος για την λήψη μέτρων προστασίας από τους εργάτες κατά την
παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και την εφαρμογή των ψεκασμών.
6.2. Η Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας θα προγραμματίζει κάθε
ημέρα σε συνεργασία με τον εργολάβο, την προς ψεκασμό έκταση. Όπου απαιτείται συνδυασμός
ψεκαστικών συγκροτημάτων και συνεργείων με επινώτιους ψεκαστήρες [πλάτης] ο ψεκασμός θα
γίνεται ταυτοχρόνως.
6.3. Παρέχεται παράταση του χρόνου έναρξης του ψεκασμού χωρίς επιβολή κυρώσεων σε
περίπτωση επίκλησης ανωτέρας βίας, η οποία θα γίνεται εγγράφως αυθημερόν από τον εργολάβο.
6.4. Ο εργολάβος σε συνεργασία με τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες αναρτά ανακοίνωση το
αργότερο μέχρι τις 4 μ.μ. της προηγουμένης της έναρξης του ψεκασμού ημέρας στην οποία
αναφέρονται η ημερομηνία έναρξης του ψεκασμού και οι τοποθεσίες στις οποίες θα γίνει. Με
ανάλογη ανακοίνωση γνωστοποιεί καθημερινώς τις τοποθεσίες στις οποίες θα γίνει την επομένη
ημέρα ψεκασμός. Ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκτός των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και
στους οικισμούς. Μη ανάρτηση της προβλεπόμενης έγγραφης ενημέρωσης για την διενέργεια
ψεκασμού συνιστά παράβαση των όρων της διακήρυξης ισοδυναμεί με έλλειψη και ο ψεκασμός
εκείνη την ημέρα δεν θα πραγματοποιείται. Η συγκεκριμένη ημέρα θα καταλογίζεται σε βάρος του
εργολάβου ενώ θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που θα αναλογεί
στη ημέρα της
καθυστέρησης όπως αυτή ορίζεται παραπάνω. Υπεύθυνος για την εξακρίβωση της ανάρτησης
ορίζεται ο εκάστοτε Τομεάρχης ο οποίος οφείλει να συμπεριλαμβάνει αντίγραφο αυτής στα
ημερήσια δελτία ψεκασμού .
6.5. Στην περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται όπως ορίζεται στις παρ. 5.1, 5.2, 5.3 και 6.1,
τότε ο εργολάβος δεν θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και θα του
καταλογίζεται η αξία του χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού υγρού καθώς και του ψεκαστικού υγρού
που έμεινε αχρησιμοποίητο αμέσως μετά την παρασκευή του.
Σε περίπτωση κακής εκτέλεσης του έργου παρά τις προειδοποιήσεις της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας και μη συμμορφώσεως προς τις υποδείξεις των ανωτέρω
υπηρεσιών, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 18 της παρούσας Διακήρυξης περί κήρυξης του εργολάβου
ως έκπτωτου.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας, ανάλογα με τα στοιχεία
δακοπληθυσμού, και τις ελαιοκομικές και περιβαλλοντολογικές συνθήκες της περιοχής,
υποχρεώνουν τον εργολάβο να επαναλάβει τον ψεκασμό στην έκταση που εφαρμόστηκε
ανεπιτυχής ψεκασμός χωρίς να τηρηθούν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5, χωρίς αμοιβή.
Επιπλέον ο χρόνος που χάθηκε μέχρι την εφαρμογή του σωστού ψεκασμού λογίζεται σαν
καθυστέρηση έναρξης και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες με την παρούσα Διακήρυξη κυρώσεις.
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6.6. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται ψεκασμοί με πρωτοβουλία του εργολάβου με
καιρικές συνθήκες άλλες από εκείνες που ορίζονται στην παρ. 5.4. του άρθρου αυτού, τότε όχι
μόνο δεν αμείβεται για την ψεκασθείσα έκταση αλλά καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου και η
αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
6.7. Στην περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται ένας ή περισσότεροι όροι του άρθρου
αυτού που αφορούν την παρασκευή ψεκαστικού υγρού, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται
κατά περίπτωση, επιβάλλεται στον εργολάβο από τα αρμόδια όργανα, ειδική χρηματική ποινή,
ανάλογη με την αξία του καταστραφέντος υγρού.
6.8. Οι αναγκαίες ποσότητες ελκυστικής ουσίας και εντομοκτόνου φαρμάκου παραδίδονται από την
Υπηρεσία στους εργολάβους από τις αποθήκες την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Λακωνίας. Ο εργολάβος με ευθύνη του και με δαπάνες του φροντίζει για την παραλαβή και τη
μεταφορά των υλικών αυτών σε ασφαλείς αποθήκες. Κατά τους ψεκασμούς θα μεταφέρει
καθημερινώς τις απαραίτητες ποσότητες υλικών στον χώρο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού. Τα
υλικά αυτά αποσφραγίζονται και χρησιμοποιούνται μόνο παρουσία του επιβλέποντος τομεάρχη.
6.9. Ο εργολάβος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες της σωστής εφαρμογής και εξυπηρέτησης των
ψεκασμών, δηλαδή εξασφάλιση του απαιτουμένου νερού για ψεκασμούς, παρασκευή του
ψεκαστικού υγρού κ.λ.π.
6.10. Υπεύθυνοι τομεάρχες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας
απαραιτήτως παρευρίσκονται στον τόπο παρασκευής του ψεκαστικού υγρού και στην ευρύτερη
περιοχή εφαρμογής του ψεκασμού. Οι τομεάρχες είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και έλεγχο της
παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, της νομιμότητας συμμετοχής των γεωργικών μηχανημάτων ,
της κανονικότητας εφαρμογής των ψεκασμών, των ψεκαζόμενων κάθε ημέρα ελαιοδέντρων και
των ποσοτήτων των εντομοκτόνων και ελκυστικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα στοιχεία
αυτά καταχωρούνται σε ειδικό ημερήσιο δελτίο εργασίας το οποίο θα υπογράφεται από τον
Τομεάρχη της περιοχής καθώς και από τον εργολάβο που έκανε τον ψεκασμό. Το ημερήσιο δελτίο
συμπληρώνεται καθημερινώς και θεωρείται από τον επόπτη δακοκτονίας. Σε κάθε περίπτωση ο
Επιβλέπων Τομεάρχης οφείλει πριν την λήψη οποιουδήποτε μέτρου να γνωρίζει και να
συμβουλεύεται τον Επόπτη της εκάστοτε περιοχής ή τον/την Διευθυντή/ντρια Δακοκτονίας.
6.11. Ο εργολάβος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα προς τις υποδείξεις των αρμοδίων
τομεαρχών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, πάνω σε θέματα
ρύθμισης των ψεκαστικών μηχανημάτων, παρασκευής του ψεκαστικού υγρού, εφαρμογής των
ψεκασμών, της ψεκαζόμενης κάθε μέρα περιοχής και σε θέματα ασφάλειας από την τοξικότητα
των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων τόσο των εργατών που τα χρησιμοποιούν όσο και των
κατοίκων της γύρω περιοχής, των ζώων και του περιβάλλοντος και σε κάθε άλλη υπόδειξη.
6.12 Στις περιπτώσεις που αποφασίζεται από την ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας, σε αριθμό Δημοτικών ή
Τοπικών Κοινοτήτων, να τοποθετηθούν συσκευές GPS στους ελκυστήρες κατά την εκτέλεση των
ψεκασμών, ο εργολάβος υποχρεούται να συνεργασθεί και να μεριμνήσει για την ασφάλεια των
συσκευών. Στην περίπτωση συνεχόμενων και αδικαιολόγητων διακοπών στη λειτουργία
της συσκευής, ο εργολάβος υποχρεούται στην επανάληψη του ψεκασμού χωρίς αμοιβή.
6.13. Εφόσον κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και την εφαρμογή των ψεκασμών
ακολουθούνται οι παρούσες προδιαγραφές και οι οδηγίες των τομεαρχών της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, ο εργολάβος δεν φέρει καμία ευθύνη για την
αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.
6.14. Οι ψεκαστές με ευθύνη του εργολάβου είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κατά τον ψεκασμό τις
προβλεπόμενες αποστάσεις από κατοικημένους χώρους, ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο
σκεύασμα και τον συγκεκριμένο χώρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 8197/90920/22-72013 ΚΥΑ και των τροποποιήσεων αυτής ΚΥΑ 6669/20-8-2015 και τυχόν μεταγενέστερες .
7. Ευθύνη-Ασφάλεια-Παρουσία εργολάβου
7.1. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία, στο
προσωπικό που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς και προς τρίτα πρόσωπα και ζημιών στα μέσα
ψεκασμού, καθώς και για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στις επί μέρους παραγράφους του
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παρόντος άρθρου. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ασφάλειας του προσωπικού που
χρησιμοποιεί .
Επίσης ευθύνεται για κάθε ζημιά που θα προκαλείται εντός των ελαιώνων [σωλήνες αρδεύσεως
κ.λ.π.] και για ψεκασμό εξαιρουμένων (βιολογικών) ελαιώνων όταν η σήμανση είναι κανονική.
Κανονική θεωρείται η σήμανση κατά την οποία η περίμετρος των ελαιώνων ορίζεται με ευδιάκριτη
ερυθρόλευκη ταινία.
7.2 Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προβλεπομένων από τη σχετική
νομοθεσία διατάξεων για την ασφάλιση του προσωπικού.
7.3. Για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων και ζημιών ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παίρνει
όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΙΝΑΚΕΣ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
( ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019)
ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ(ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ)
1) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ

1) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ-ΜΕΛΙΤΙΝΗ
2) ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ
3) ΜΥΡΣΙΝΗ
Σύνολο Δήμου Αν. Μάνης : 244.500

2) ΕΥΡΩΤΑ

1) ΔΑΦΝΙ
2) ΖΑΡΑΦΩΝΑ-ΚΑΡΙΤΣΑ
3) ΓΕΡΑΚΙ
4) ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ
5) ΚΡΟΚΕΕΣ
6) ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
Σύνολο Δήμου Ευρώτα : 1.658.860

3) ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

1)ΑΓΓΕΛΩΝΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ.
2) ΒΕΛΙΕΣ
3) ΤΑΛΑΝΤΑ
4) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
5) ΝΟΜΙΑ
6) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
7) ΜΟΛΑΟΙ-ΚΟΥΠΙΑ
8) ΠΑΚΙΑ-ΕΛΙΑ
9) ΣΥΚΕΑ
10) ΕΛΙΚΑ
11) ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΒΟΙΩΝ
12) ΑΣΩΠΟΣ
13) ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ
14) ΦΟΙΝΙΚΙ
Σύνολο Δήμου Μονεμβάσιας : 2.041.820

4) ΣΠΑΡΤΗΣ

1) ΑΦΙΣΙΟ
2) ΑΜΥΚΛΕΣ

40.400+39.000+36.400=115.800
43.300+7.800=51.100
77.600

276.000
43.200+34.800=78.000
623.300
263.000
333.400
85.160

67.000+65.200=132.200
150.600
54.100
48.700
75.600
101.700
255.300+2.700=258.000
272.800+28.800=301.600
202.500
99.500
3.620
251.800
227.600
134.300

89.700
59.070
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4

3) ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΓΟΡΑΝΟΙ
4) ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ
5) ΠΟΤΑΜΙΑ
6) ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ
7) ΣΕΛΛΑΣΙΑ-ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ
8) ΘΕΟΛΟΓΟΣ
9) ΒΡΕΣΘΕΝΑ
10) ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ-ΚΛΑΔΑΣ
11) ΚΑΣΤΟΡΙ
12) ΑΛΕΥΡΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
13) ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΟΡΙΑΝΗ
14) ΒΟΡΔΟΝΙΑ-ΠΕΛΛΑΝΑ
15) ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
16) ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ
17) ΠΛΑΤΑΝΑ
Σύνολο Δήμου Σπάρτης : 1.362.400
Δήμοι (54 τοπικές ΣΥΝΟΛΟ 40 ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Κοινότητες ) .

17.100+24.900=42.000
33.200
69.620
111.540
104.900+44.700=149.600
117.800
23.270
102.300+47.900=150.200
66.400
5.600+21.700+2.700=30.000
26.000+18.400=44.400
78.400+53.200=131.600
107.200
86.100
50.700
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ
5.307.580

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ( ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ- ΤΜΗΜΑ )
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ &
ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
( ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ )

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ

Μέγιστη τιμή
ανά
προστατευόμε
νο
ελαιόδενδρο
(σε €)

Προϋπολογ
ισμός ανά
εργολαβία
(σε €)

Αριθ
μός
Ψεκα
σμών

Ποσό
Εγγύησης
συμμετοχ
ής σε €

(2%)

Ποσό
Εγγύησης
καλής
εκτέλεση
ς (5%)

Δήμος Ανατολικής
Μάνης

1) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΙΤΙΝΗΣΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΜΕΛΙΤΙΝΗ
2) ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ
– ΚΑΣΤΑΝΙΑ
3) ΜΥΡΣΙΝΗ

1) ΔΑΦΝΙ
2) ΖΑΡΑΦΩΝΑΚΑΡΙΤΣΑ
3) ΓΕΡΑΚΙ
4) ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ
5) ΚΡΟΚΕΕΣ
6) ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ

40.400+39.000+36.400
=115.800

0,051

17.717,40

3

354,35

885,87

43.300+7.800=51.100

0,051

7.818,30

3

156,37

390,92

77.600

0,051

11.872,80

3

237,46

593,64

Δήμος Ευρώτα
276.000
43.200+34.800=78.00
0

0,041
0,041

33.948,00
9.594,00

3
3

678,96
191,88

1697,40
479,70

623.300
263.000
333.400
85.160

0,041
0,041
0,036
0,044

76.665,90
32.349,00
36007,20
11.241,12

3
3
3
3

1533,32
646,98
720,14
224,82

3833,30
1617,45
1800,36
562,06

0,043

17.053,80

3

341,08

852,69

150.600
54.100
48.700

0,042
0,044
0,051

18.975,60
7.141,20
7.451,10

3
3
3

379,51
142,82
149,02

948,78
357,06
372,55

75.600
101.700

0,044
0,041

9.979,20
12.509,10

3
3

199,58
250,18

498,96
625,46

Δήμος Μονεμβασίας

1)ΑΓΓΕΛΩΝΑ-ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ.
2) ΒΕΛΙΕΣ
3) ΤΑΛΑΝΤΑ
4) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
5) ΝΟΜΙΑ
6) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

67.000+65.200=132.200
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7) ΜΟΛΑΟΙ-ΚΟΥΠΙΑ
8) ΠΑΚΙΑ-ΕΛΙΑ
9) ΣΥΚΕΑ
10) ΕΛΙΚΑ
11) ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ
ΒΟΙΩΝ
11) ΑΣΩΠΟΣ
12) ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ
13) ΦΟΙΝΙΚΙ

1) ΑΦΙΣΙΟ
2) ΑΜΥΚΛΕΣ
3) ΒΑΣΙΛΙΚΗΓΟΡΑΝΟΙ
4) ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ
5) ΠΟΤΑΜΙΑ
6) ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ
7) ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΝΙΔΙΤΣΑ
8) ΘΕΟΛΟΓΟΣ
9) ΒΡΕΣΘΕΝΑ
10) ΒΟΥΤΙΑΝΟΙΚΛΑΔΑΣ
11) ΚΑΣΤΟΡΙ
12) ΑΛΕΥΡΟΥΓΕΩΡΓΙΤΣΙΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
13)
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΟΡΙΑΝΗ
14) ΒΟΡΔΟΝΙΑΠΕΛΛΑΝΑ
15) ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΣ
16) ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ
17) ΠΛΑΤΑΝΑ

255.300+2.700=258.0
00
272.800+28.800=301.
600
202.500
99.500
3.620

0,042

32.508,00

3

650,16

1625,40

0,043

38.906,40

3

778,13

1945,32

0,042
0,044
0,051

25.515,00
13.134,00
553,86

3
3
3

510,30
262,68
11.08

1275,75
656,70
27,69

251.800
227.600
134.300

0,043
0,043
0,043

32.482,20
29.360,40
17.324,70

3
3
3

649,64
587,21
346,49

1624,11
1468,02
866,24

Δήμος Σπάρτης
89.700
59.070
17.100+24.900=42.00
0

0,041
0,041
0,044

11.033,10
7.265,61
5.544,00

3
3
3

220,66
145,31
110,88

551,66
363,28
277,20

33.200
69.620
111.540
104.900+44.700=149.
600

0,049
0,043
0,043
0,042

4.880,40
8.980,98
14.388,66
18.849,60

3
3
3
3

97,61
179,62
287,77
376,99

244,02
449,05
719,43
942,48

117.800
23.270
102.300+47.900=150.
200

0,044
0,044
0,042

15.549,60
3.071,64
18.925,20

3
3
3

310,99
61,43
378,50

777,48
153,58
946,26

66.400
5.600+21.700+2.700=
30.000

0,037
0,044

7.370,40
3.960,00

3
3

147,41
79,20

368,52
198,00

26.000+18.400=44.40
0

0,045

5.994,00

3

119,88

299,70

78.400+53.200=131.6
00

0,038

15.002,40

3

300,05

750,12

107.200
86.100
50.700

0,050
0,049
0,043

16.080,00
12.656,70
6.540,30

3
3
3

321,60
253,13
130,81

804,00
632,84
327,02
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ( ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2019 ΣΤΗΝ ΠΕ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΑΝΗ
ΑΛΕΥΡΟΥ
ΑΜΥΚΛΕΣ
ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ ΒΟΙΩΝ
ΑΣΩΠΟΣ
ΑΦΥΣΙΟ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
ΒΕΛΙΕΣ
ΒΟΡΔΟΝΙΑ
ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ
ΒΡΕΣΘΕΝΑ
ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ
ΓΕΡΑΚΙ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ
ΓΟΡΑΝΟΙ
ΔΑΦΝΙ
ΕΛΙΑ
ΕΛΙΚΑ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΖΑΡΑΦΩΝΑ
ΚΑΡΙΤΣΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙ
ΚΛΑΔΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΛΟΥΡΙΑ
ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ
ΜΕΛΙΤΙΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΟΛΑΟΙ-ΚΟΥΠΙΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΝΟΜΙΑ
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ
ΠΑΚΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗ
ΠΑΠΠΑΔΙΑΝΙΚΑ
ΠΕΛΛΑΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΕΡΓΑΤΩΝ
5 ΤΡ
6 ΤΡ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ (ΑΝΩΤΕΡΗ)

3 ΤΡ
4 ΤΡ + ΕΡΓ
5 ΤΡ

2
4
3

3 ΤΡ
1 ΤΡ
5 ΤΡ
1 ΤΡ + ΕΡΓ
11 ΤΡ
7 ΤΡ
3 ΤΡ
6 ΤΡ + ΕΡΓ
9 ΤΡ + ΕΡΓ
6 ΤΡ
7 ΤΡ
4 ΤΡ + ΕΡΓ
14 ΤΡ
24 ΤΡ
4 ΤΡ
4 ΤΡ+ ΕΡΓ
14
4 ΤΡ
7 ΤΡ
7 ΤΡ + ΕΡΓ
5 ΤΡ
5 ΤΡ
2 ΤΡ + ΕΡΓ
5 ΤΡ
5 ΤΡ
4 ΤΡ + ΕΡΓ
4 ΤΡ
13 ΤΡ
6 ΤΡ + 5 ΕΡΓ
6 ΤΡ
4 ΤΡ+ ΕΡΓ
8 ΤΡ
12 ΤΡ
6 ΤΡ+ ΕΡΓ
6 ΤΡ + ΕΡΓ
8 ΤΡ
12 ΤΡ
4 ΤΡ + ΕΡΓ
12 ΤΡ
4 ΤΡ

2
2
4
1
6
4
2
4
5
4
4
2
6
8
2
2
6
3
4
5
3
3
2
4
3
3
3
6
6
4
3
4
6
4
4
4
6
3
6
4

3
3
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ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
ΠΛΑΤΑΝΑ
ΠΟΛΟΒΙΤΣΑ
ΠΟΤΑΜΙΑ
ΣΕΛΛΑΣΙΑ
ΣΥΚΕΑ
ΤΑΛΑΝΤΑ
ΦΟΙΝΙΚΙ

1 ΤΡ
5 ΤΡ
4 ΤΡ
5 ΤΡ
8 ΤΡ
12 ΤΡ
5 ΤΡ
10 ΤΡ

1
3
3
4
4
5
3
4

ΤΡ : ΤΡΑΚΤΕΡ, ΕΡΓ : ΕΡΓΑΤΕΣ
Σημείωση (στον ΠΙΝΑΚΑ 3): Σε περιοχές μικρής δυσκολίας όπου υπάρχουν και μικροπεριοχές
,για τις οποίες θα απαιτηθεί η χρήση εργατών με ψεκαστήρες πλάτης, λόγω του περιορισμένου
μεγέθους

των , ο εργολάβος

υποχρεούται να έχει προσλάβει εργάτες

για την κάλυψη των

ανεξάρτητα από το αν αυτό επιβάλλεται από τα αναγραφόμενα του πίνακα 3.

1) Οι ελκυστήρες μπορούν να αντικατασταθούν με εργάτες ( 1 ελκυστήρας ισοδυναμεί με 6
εργάτες). Αυτή η αντικατάσταση μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας , και όχι στο
στάδιο υποβολής προσφορών .
2) Στα Τμήματα όπου οι εργάτες με επινώτιους ψεκαστήρες είναι περισσότεροι ή ίσοι με έξι (6), θα
πρέπει να υπάρχει αρχιεργάτης και μεταγωγικός ( οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου ή τρακτέρ που
μεταφέρει το διάλυμα ).
Ανά έξι εργάτες θα πρέπει να έχει οριστεί από τον εργολάβο και ένας αρχιεργάτης .
3) Στα Τμήματα όπου οι εργάτες με επινώτιους ψεκαστήρες είναι μέχρι και έξι (6) μπορεί να
παραλειφθεί ο αρχιεργάτης με την προϋπόθεση ότι o μεταγωγικός εκτελεί και χρέη αρχιεργάτη.
4) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να τροποποιηθεί η σύνθεση των
συνεργείων, αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο μετά έγκριση της Υπηρεσίας, αφού υποβληθεί έγγραφη
αίτηση του εργολάβου και με την προϋπόθεση ότι η σύνθεση του συνεργείου παραμένει τέτοια,
ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην εφαρμογή του αναγκαίου ψεκαστικού διαλύματος.
5) Αν εργολάβος

αναλάβει περισσότερα του ενός τμήματα – εργολαβίες

θα ορίσει στην

κατάσταση του υποδείγματος του Πίνακα 4 και υπεύθυνο συνεργείων της εργολαβίας τον οποίο
μπορεί να αλλάξει

σε περίπτωση ανωτέρας βίας με έγγραφη αίτηση του και

έγκριση της

Υπηρεσίας .
6) Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή αξιολόγησης θα μπορεί να εξετάσει την επάρκεια της τεχνικής
προσφοράς .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ( Υπόδειγμα κατάστασης τεχνικής προσφοράς )

Υποψήφιου
εργολάβου
ψεκασμού
ελαιοδέντρων
του
Τμήματος-εργολαβίας
……………………………………………………………………….
της Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ .
Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο....................................................................................................
Ιδιότητα:(Ιδιώτης ή εκπρόσωπος Ν.Π.): ............................................................………………..
Υπεύθυνος συνεργείων εργολαβίας :…………………………………………………………….
Επάγγελμα: .........................................................................................…………………………..
Έδρα / Διεύθυνση κατοικίας: ..........................................................................….......................
Σταθερό Τηλέφωνο: .......................................Κινητό τηλέφωνο:....………………………………
ΦΑΞ: ………………………………... E-MAIL: ………………………………………………………
Για τη σωστή εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιήσω τα παρακάτω ψεκαστικά μέσα:
Α. ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ)
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Υπογραφή
1
2
Β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ( με ψεκαστήρες πλάτης )
1
Αριθ. Συνεργείων
2

Αριθ. Ψεκαστών ανά συνεργείο

Αριθ. Αρχιεργατών ανά
συνεργείο
4
Αριθ. Μεταγωγικών ανά
συνεργείο
Γ. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ)
Συνολικός αριθμός ελκυστήρων με οδηγό και βυτίο:…………………….
Αναλυτικότερα :
Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή
ιδιοκτήτη
Οδηγού
- Αριθμός
Χειριστή
Ελκυστήρα
Χειριστή
κυκλοφορίας
ΑΔΤ - ΑΦΜ
ΑΔΤ - ΑΦΜ
Ελκυστήρα
3

Υπογραφή
Ιδιοκτήτη

1
2
3
4
5
6
7
Δηλώνω ότι:
1. Θα χρησιμοποιήσω συμπληρωματικά ψεκαστές με ψεκαστήρες πλάτης, σύμφωνα με τις
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ανάγκες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

2. Η προσφορά μου ισχύει μέχρι το τέλος του προγράμματος Δακοκτονίας του έτους 2019.
3. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, τους οποίους και δέχομαι
ανεπιφύλακτα.
Ημερομηνία…………………2019
Ο προσφέρων

…………………………………….
Σημείωση: Το προαναφερόμενο υπόδειγμα

θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και

υπογεγραμμένο όπου απαιτείται από τους ιδιοκτήτες και

χειριστές

των ελκυστήρων και τον

υποψήφιο εργολάβο. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί αιτία
αποκλεισμού από το διαγωνισμό.
Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού όπως αυτά δηλώθηκαν στην
τεχνική προσφορά που υποβλήθηκε, ο εργολάβος θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς
δηλώσεως, και θα εκπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Για τον ανοικτό διαγωνισμό, ανάδειξης εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 (Αρ. Πρωτοκόλλου διακ.
……………………………..), που θα γίνει στις / /2019 για την παροχή υπηρεσιών στην ΔΑΟΚ Λακωνίας:
Ότι για τα αναφερόμενα στην συνημμένη κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ 4-υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς) ονοματεπώνυμα
αυτών που θα εργαστούν στη δακοκτονία, έχω εξασφαλίσει τη συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή
συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος
δακοκτονίας.
ii) Ότι θα εξασφαλίσω τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστών και ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα συνεργεία ψεκασμού
πλάτης, οι οποίοι ψεκαστές θα διαθέτουν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων.
iii) Ότι όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4-υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς είναι
γνήσιες.
iv) Ότι θα παρέχω στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες, γάντια κ.λ.π.) όπως αναφέρονται στη παρ. 5.3.
(Περιγραφή Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές) του Παραρτήματος Β, της παρούσας διακήρυξης, τα οποία θα
χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.
v) Ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Ημερομηνία:

……./………../2019
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.

50

ΑΔΑ: 6Δ1Α7Λ1-1ΓΡ

19PROC004527233 2019-02-27

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή
την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο
ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας)
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Λακωνίας) επικουρικό
αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την
απάντηση τους σε μορφη 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
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.
(Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/
eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. …./2019

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια
του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας .

Στην Τρίπολη σήμερα, την……… του μηνός …………..έτους 2019, ημέρα…………,στα Γραφεία της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου Τ.Κ. 22131, οι κάτωθι υπογράφοντες την
παρούσα :
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου
Μακαρίου, Τ.Κ. 221 31 με ΑΦΜ:998037420 και Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα
από τον Περιφερειάρχη κ. ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ,
2. O/Η……………………

…που εδρεύει……………… ΤΚ……..

με,

Α.Φ.Μ. …………, Δ.Ο.Υ.

………………, που θα καλείται στο εξής ως «Ανάδοχος»,
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

52

ΑΔΑ: 6Δ1Α7Λ1-1ΓΡ

19PROC004527233 2019-02-27

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α'/2010)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δημοσίων

Συμβάσεων

–

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»(ΦΕΚ
145/Α/5-8-2016).
7. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών 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.
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως
ισχύει (ΦΕΚ 224/Α/27-12-2010)
9. Την αριθμόν …………………………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία
δεσμεύτηκε το ποσό των …………………… και η οποία καταχωρήθηκε με α/α ………. στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
10. Την αριθμ. ……………………………………….. Διακήρυξη «Ανάδειξη εργολάβων για τον από
εδάφους

ψεκασμό

ελαιοδένδρων

στα

πλαίσια

του

Προγράμματος

Συλλογικής

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας»
11. Την αριθμ…../…….. κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
12. Την αριθμ…./…….απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Αναθέτει

στο δεύτερο των συμβαλλομένων τη παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους ψεκασμό
ελαιοδένδρων σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. πρωτ. …………………………………….
Διακήρυξης, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς
έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΡΘΡΟ 1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών, με
ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα, ανάλογα με την εξέλιξη του
δακοπληθυσμού και τις παρουσιαζόμενες δακοπροσβολές.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και μέσα που προβλέπει η
διακήρυξη.
2. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια των ψεκασμών
στο προσωπικό ή και σε τρίτους, ευθύνεται επίσης και μεριμνά για την τήρηση από το προσωπικό
των κανόνων που διέπουν την κίνηση των μέσων ψεκασμού ή μεταφοράς στο οδικό δίκτυο και
στην αγροτική περιοχή.
3. Σε περίπτωση ψεκασμού βιολογικών ελαιώνων όταν η σήμανση του είναι η προβλεπόμενη από
τη διακήρυξη, την ευθύνη ακέραια έχει ο ανάδοχος.
4. Τα υλικά δακοκτονίας παρέχονται από την Υπηρεσία κα φυλάσσονται από τον ανάδοχο σε
κατάλληλους και ασφαλείς χώρους. Μετά το πέρας των εργασιών επιστρέφονται στην αποθήκη της
υπηρεσίας τα αχρησιμοποίητα υλικά καθώς και τα κενά συσκευασίας.
5. Για την πρόκληση κάθε ζημιάς σε μέσα ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων κατά τη διάρκεια των
ψεκασμού την ευθύνη έχει ο ανάδοχος.
6. Ο τρόπος διενέργειας του ψεκασμού, οι υποχρεώσεις και ευθύνες των αναδόχων κατά την
εκτέλεση του ψεκασμού περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β (Περιγραφή εργολαβίας –
Τεχνικές Προδιαγραφές ) της διακήρυξης.
7. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη, περάτωση και ενδιάμεσο διακοπή
συγκεκριμένου ψεκασμού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016.
8. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν συσκευές G.P.S. κατά την εκτέλεση των ψεκασμών ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Β (Περιγραφή
Εργολαβίας-Τεχνικές Προδιαγραφές, παρ.6.12)

ΑΡΘΡΟ 3 : ΤΙΜΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η τιμή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο χωρίς το ΦΠΑ, ο αριθμός των προστατευόμενων
ελαιόδεντρων ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και η Προϋπολογισθείσα δαπάνη μεγίστου
αριθμού ψεκασμών σύμφωνα με τον πίνακα 2 του παραρτήματος Β της διακήρυξης ορίζεται ως
κατωτέρω:
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α/α

Δημοτική ή Τοπική
Κοινότητα

Αριθμός
προστατευόμε
νων
ελαιοδέντρων

Τιμή ανά
προστατευόμενο
ελαιόδεντρο (€)

Προϋπολογισθείσα
δαπάνη
(€)
μεγίστου αριθμού
ψεκασμών .

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ψεκάσει τα παραπάνω ελαιόδεντρα με την ίδια τιμή και με
ανώτατο όριο ψεκασμών τα κατά τμήμα αναφερόμενα της αριθμ. Πρωτ ………………………………
διακήρυξης ή ενδεχόμενης τροποποίησης σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης.
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών του άρθρο 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.
4. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τις πιστώσεις του Ειδ. Φορέα/ΚΑΕ: 04.295/0879.0001 του π/υ της
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας .
6. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για
την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας απόφαση 2085/11-01-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και της
21228/5023/23-01-2019 Απόφασης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
7. Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή
/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση /συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι
της προκήρυξης, καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο,
συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η
με αριθμό ……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, της
……………….. Τράπεζας.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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.
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη 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.
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
4. Στον ανάδοχο είναι δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 218 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ισχύει από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων έως 15/11/2019.
2. Η Επιτροπή δακοκτονίας έχει το δικαίωμα περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδέντρων στην
περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της
ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδέντρων
της εργολαβίας, καθώς και όταν το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ανεπαρκές για την
κανονική εκτέλεση του έργου.
3. Η διαπίστωση της εκτέλεσης εργασίας ψεκασμού γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και
υπογράφεται από τον επόπτη δακοκτονίας και τον ανάδοχο και θεωρείται από τον Διευθυντή
Δακοκτονίας. Το ανωτέρω πρακτικό συντάσσεται βάσει των ημερησίων δελτίων εργασίας, τα οποία
υπογράφονται από τον τομεάρχη δακοκτονίας της περιοχής, τον ανάδοχο που έκανε τους
ψεκασμούς και θεωρούνται από τον επόπτη δακοκτονίας. Τα ψεκασθέντα ελαιόδεντρα θα
υπολογίζονται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας.
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4. Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. …../….-….-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται
από τον Επόπτη δακοκτονίας και τον ανάδοχο και θεωρείται από τον Δ/ντή Δακοκτονίας.
5. Η Σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού του. Αποζημιώνει και
προστατεύει κι υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί σε τρίτους
ο ίδιος, οι αντιπρόσωποί του η οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Επίσης
υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κ.τ.λ.
4.Σε περίπτωση που Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα
δακοκτονίας λόγω χαμηλής καρποφορίας των ελαιοδέντρων τους ή για άλλους λόγους, η παρούσα
παύει να ισχύει για τις εξαιρούμενες Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες.
5.Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και
καλόπιστη διευθέτηση οποιοδήποτε διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της.
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ και
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και η οποία δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
αρμόδια θα είναι τα εδρεύοντα στην ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της,
υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε 3 (τρία) όμοια αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

…………………………….
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