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Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
Ομάδα διαχείρισης προγράμματος δακοκτονίας 2017 
Ταχ. Δ)νση: Διοικητήριο 38001 Βόλος  

Πληροφορίες : Κ. Τρικιώνης, Α Τζώρτζη 

Τηλέφωνο: 2421352417, 2421352493 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Αναθέτουσα αρχή: Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Διάρκεια του έργου: 25/5/2017 έως 5/11/2017 

Προϋπολογισμός δαπάνης: Εξήντα δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

(62.133,32 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Κριτήριο αξιολόγησης: η χαμηλότερη τιμή 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/04/2017 ώρα 24:00 

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

 

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών παγιδοθεσίας με 

παγίδες τύπου McPhail στον ελαιώνα των Περιφερειακών Ενοτήτων  Μαγνησίας και Σποράδων για τον 

έλεγχο των δακοπληθυσμών στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 

Ελιάς έτους 2017,  προϋπολογισμού 62.133,3 € (χωρίς ΦΠΑ), με τους όρους που αναφέρονται στο 

παρακάτω αναλυτικό τεύχος διακήρυξης.  

 

 

 

Βόλος,  31-3-2017  

Αρ. Πρωτ.: 7320 

 

 

Αρ. Διακήρυξης : 1/2017 
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Σελίδα 2 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 

παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων  

Περιεχόµενα 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και 

Σποράδων  

Ταχυδρομική διεύθυνση Διοικητήριο (Αναλήψεως – Ελ. Βενιζέλου) 

Πόλη ΒΟΛΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός ΤΚ 38001 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS - 

Τηλέφωνο 2421352417, 2421352493 

Φαξ 2421352583 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κων/νος Τρικιώνης, Αλεξάνδρα Τζώρτζη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.thessaly.gov.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπηρεσία Περιφέρειας και αποτελεί «Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή» του 

υποτομέα Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής αφορά την παροχή Υπηρεσιών Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr   

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (Α΄147).  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση με ΚΑΕ 05241 του φορέα 073 του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιχορηγείται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών για την 
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Σελίδα 5 

κάλυψη δαπανών δακοκτονίας έτους 2017 (απόφαση 6102/23-2-2017, ΑΔΑ ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ, του 
Υπουργού Εσωτερικών )   

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών παγιδοθεσίας με χειρισμό παγίδων τύπου McPhail 
στον ελαιώνα των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων για τον έλεγχο των 

δακοπληθυσμών στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 

2017.  

Το έργο δεν κατανέμεται σε τμήματα, αλλά περιλαμβάνει ως ενιαίο σύνολο τριάντα οκτώ (38) περιοχές 

εφαρμογής παγιδοθεσίας στις ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 77100000  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 77.045,29 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 62.133,3  και ΦΠΑ:  € 14.911,99). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού - οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

Επισημαίνεται ότι η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης  είναι ενδεικτική.   

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα μείωσης των αναρτώμενων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών, για 

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκλείπουν οι προβλεπόμενες απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του 

προγράμματος δακοκτονίας, αφού αποφανθεί σχετικά το αρμόδιο όργανο (ο Διευθυντής της Ομάδας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας ) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων (π.χ. η ανθοφορία ή η αναμενόμενη καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι 

μικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιμες ποικιλίες), είτε έχει ληφθεί 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν είναι επιθυμητή η εφαρμογή του προγράμματος 
Δακοκτονίας.  

Επιπλέον, σε περίπτωση έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης, σε χρόνο μεταγενέστερο του 

προγραμματισμένου (25/5), ο αριθμός των προϋπολογισθέντων χειρισμών των αναρτημένων 

δακοπαγίδων (34), θα μειωθεί κατά τον αριθμό των χειρισμών που προβλέπονταν να εκτελεστούν κατά  το 

χρονικό αυτό διάστημα .       

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από το χρονικό διάστημα 25/05/2017 ως 5/11/2017.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 

τιμής μη υπερβαίνουσας καθορισμένο ανώτατο όριο. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,    

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 παρ. 2 περ. α) του π.δ. 118/07  (Α΄150 σε συνδυασμό με το άρθρο 379 παρ. 10 και 12 του 
ν. 4412/2016 (Α' 147) 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 την υπ. αριθ. Υ.Α. 12719/02-7-2014 (ΦΕΚ Β΄1893 /2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

 τις διατάξεις του Ν. Δ. 2413/53 ( ΦΕΚ 125/Α/1953) όπως έχει αντικατασταθεί με το ΝΔ 2939/54 ( ΦΕΚ 
170/Α/1954) «περί καταπολέμησης του δάκου της ελιάς», 

 τις σχετικές εγκυκλίους (307218/3378/12-05-1976, 66244/5-3-1991, 70619/2-4-1996, 94631/15-4-2002, 
94528/17-3-2011) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

 Το με αρ. πρωτ. 2354/27183/2-3-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2016, προϋποθέσεις εφαρμογής».  

  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης», 

  τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας», 

 την αρ. 169/14-11-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 17/14-11-

2016, θέμα 1, με αρ. πρωτ. 1198/15-11-2016)  επί της σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ ΨΞΣΝ7ΛΡ-ΔΔΦ) 

 το με υπ΄ αριθμ. 12749/138464/9-12-2016 έγγραφο του Υ.Α.Α.&Τ./Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
παραγωγής/Τμήμα Γ3 « Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 

έτος 2017», 
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 την αριθμ. 1390/2016 (πρακτικό 42/28-12-2016) (ΑΔΑ 7ΕΑΙ7ΛΡ-ΘΛ0) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης έναρξης διαδικασιών για τη διενέργεια 

δακοκτονίας έτους 2016 στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 

 την αριθμ. 3787/13-2-2017 (ΑΔΑ 69ΗΕ7ΛΡ-32Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί 
συγκρότησης ομάδας έργου προγράμματος  Δακοκτονίας 2017 για τις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 

 την με α/α 163/2017 απόφαση (πρακτικό 7/22-2-2017 – ΑΔΑ: Ω6257ΛΡ-Ξ5Ψ) της Οικ. Επιτροπής για 
συγκρότηση συλλογικών οργάνων διαγωνισμών δακοκτονίας,  

 την με αριθμό πρωτοκόλλου 6102/23-2-2017 (ΑΔΑ ΑΔΑ ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους έως 18.582.941,0 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. 

έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών Δακοκτονίας» 

 την αριθμ. 306/2017 απόφαση (πρακτικό 10ο /15-3-2017 ΑΔΑ: 7ΓΠΜ7ΛΡ-ΓΜΦ) της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας «α. Ανάληψη υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης ποσού 

77.045,29 € με σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού παγιδοθεσίας για το πρόγραμμα καταπολέμησης 

του δάκου τη ελιάς έτους 2017 στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων  β. Έγκριση διενέργειας Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης αναδόχων παροχής υπηρεσιών για τον 

έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Μcphail στους ελαιώνες 

στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στις 

Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων συνολικού προϋπολογισμού  77.045,29 € με ΦΠΑ. 

 την με α/α 903 (αρ. πρωτ. 1239/20-3-2017  ΑΔΑΜ: 17REQ005959866  2017-03--22) απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για συνολικό ποσό ύψους 77.045,29 € για τις 

δαπάνες αμοιβής των αναδόχων εργολάβων παγιδοθεσίας ελαιοδέντρων 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22η μέρα από την δημοσίευση της 

παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι η  25/4/2017 και ώρα 24.00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 4η εργάσιμη από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, ήτοι την  2/5/2017, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα  9:00 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr,. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 7/4/2017. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: Σε 2 ημερήσιες οικονομικές, την «Ηχώ Δημοπρασιών» και την «Γενική 

Δημοπρασιών», 2 ημερήσιες νομαρχιακές, την «Μαγνησία» και τον « Ταχυδρόμο», στις 5/4/2017, και σε 

μια εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, την «Θεσσαλία της Δευτέρας», στις 10/4/2017. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www thessaly.gov. gr  στην διαδρομή: Aρχική σελίδα ►ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ► 

διακηρύξεις/προκηρύξεις, στις 3/4/2017 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους.  

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
και συγκεκριμένα: 

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
(περιλαμβάνεται συγγραφή υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές και ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα πίνακα απασχολουμένων παγιδοθετών (υποβάλλεται στην τεχνική 
προσφορά)    

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΤΕΥΔ  

• Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) που δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος . 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 

ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, 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 νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
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Για την  εγγυητική επιστολή συμμετοχής (βλ. 2.2.2.) παρατίθεται υπόδειγμα στο παράτημα IV, και 
αντίστοιχα για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (βλ. 4.1) παρατίθεται υπόδειγμα στο παράρτημα V 

της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνον σε ένα 
από τους δύο διαγωνισμούς του προγράμματος δακοκτονίας, που διενεργούνται παράλληλα από τη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2017, οι 
οποίοι έχουν ως αντικείμενα είτε α) την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη 
μέθοδο της παγιδοθεσίας είτε β) την παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή δολωματικών από εδάφους 
ψεκασμών των ελαιόδεντρων. Σε διαφορετική περίπτωση, η μεταγενέστερη της πρώτης κατά 
χρονολογική σειρά υποβαλλόμενη συμμετοχή του ίδιου οικονομικού φορέα σε οποιονδήποτε από τους 
δύο ως άνω διαγωνισμούς θα αποκλείεται / απορρίπτεται ως απαράδεκτη, για λόγους πρόληψης της 

κακής εκτέλεσης αμφότερων των συμβάσεων από σύγκρουση συμφερόντων του οικονομικού φορέα. Ο 

ανωτέρω περιορισμός αποσκοπεί στην παροχή αξιόπιστων στοιχείων για τον έλεγχο της εξέλιξης των 

δακοπληθυσμών από τον ανάδοχο του διαγωνισμού παγιδοθεσίας, ανεπηρέαστων από επιδιωκόμενα 

οικονομικά συμφέροντα του αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δολωματικών ψεκασμών στην ίδια 

ελαιοκομική περιοχή/τμήμα του διαγωνισμού, ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς η λήψη αμερόληπτων 

αποφάσεων εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών των ελαιοδένδρων από την ανωτέρω Υπηρεσία και, 

επομένως, να προάγεται η ορθή εκτέλεση των συμβάσεων χωρίς την επίδραση συγκρουόμενων 
συμφερόντων του ίδιου οικονομικού φορέα. 

  

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.242,67€), ήτοι 

του 2% της προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του παραρτήματος IV. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 1/10/2017, άλλως η προσφορά 
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απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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). 

17PROC006011913 2017-04-03



 

Σελίδα 13 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2. 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.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας 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.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 

που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.  

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

2.2.4 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της 

παγιδοθεσίας, οποιουδήποτε ύψους με δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη.  

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια (της παραγράφου 2.2.4) τα σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 

της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ τ.Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VΙΙ, το 
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίστηκε από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο doc.) είναι αναρτημένο στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  μαζί 

με την διακήρυξη για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, προκειμένου να το 

συμπληρώσουν, να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής. 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα τα πρέπει αν υπογράψουν ψηφιακά το 

ίδιο ΤΕΥΔ στο μέρος VI   τελικές δηλώσεις.  (βλ.www. Eaadhsy.gr συχνές ερωτήσεις- απαντήσεις   α/α 34) 

2.2.6.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας  (παράγραφος 2.2.4).  
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή της χώρας. Επιπλέον των πιστοποιητικών ο προσωρινός ανάδοχος, 

εφόσον έχει έδρα την Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και  2.2.3.3. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (εάν είναι ν.π. 

του νομίμου εκπροσώπου του) ψηφιακά υπογραμμένη ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

Β.2. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν: 

α. Βεβαιώσεις από δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες για την καλή εκτέλεση των συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας της τελευταίας τριετίας, 

που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στον σχετικό κατάλογο του Μέρους IV ενότητα Γ του ΤΕΥΔ. Για τις 

δημόσιες συμβάσεις χρειάζεται να προσκομίζονται οι σχετικές βεβαιώσεις μόνο για τις περιπτώσεις, που ο 

αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή διαφορετική από αυτή που προκηρύσσει τον παρόντα διαγωνισμό.    

β. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος του οικονομικού φορέα σε δραστηριότητα σχετική με το  αντικείμενο 

της σύμβασης από την οικεία ΔΟΥ. 
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Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου.  

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  

Β.7. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του ) και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, αλλά δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και, κατά συνέπεια, δεν φέρουν την ψηφιακή 

υπογραφή του προσφέροντος, οφείλει ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίζει σε έντυπη 

μορφή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, με διαβιβαστικό, στο οποίο θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η 

εγγύηση συμμετοχής και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Σημειώνεται αναφορικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων ότι για το σύνολο των απαιτούμενων 
από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf  

των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, που δεν είναι ψηφιακά υπογραμμένα από τον εκδότη 

τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται 

με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια έγγραφα 

μπορεί να διενεργηθεί από την αρμόδια υπηρεσία για το διαγωνισμό δειγματοληπτικός έλεγχος 

προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή 

των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα 
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στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ 6 του αρθρ 22 του Ν. 1599/86, 
εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη.  

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα III της Διακήρυξης  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Ηλεκτρονική Διαδικασία 

2.4.2.1. 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 (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 

(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 

Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την 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 σύμφωνα με  το Παράρτημα IV 

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 
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τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί 

στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που αναφέρονται στις παρ. 2.4.3.2. και 2.4.4. 

σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα ( παράρτηματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας).  

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 

ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 

doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα VII), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

17PROC006011913 2017-04-03



 

Σελίδα 19 

2.4.3.2 Ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς περιλαμβάνει τα αποδεικτικά έγγραφα, που τεκμηριώνουν την 
απασχόληση από τον οικονομικό φορέα κατά το διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης, ήτοι από 25/5 ως  

5/11/2017, τουλάχιστον ενός τεχνικού υπευθύνου (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας φυτικής 

παραγωγής) για το σύνολο του έργου καθώς και του απαιτούμενου ελάχιστου αριθμού παγιδοθετών για 

κάθε περιοχή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του κεφαλαίου Ι της συγγραφής υποχρεώσεων- 

τεχνικών προδιαγραφών του παραρτήματος Ι της παρούσας.  Ειδικότερα, περιλαμβάνει :  

α. Κατάσταση με τα στοιχεία των απασχολούμενων παγιδοθετών σύμφωνα με το υπόδειγμα  του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Η εν λόγω πίνακας έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www. 

Promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με την παρούσα διακήρυξη, ως συνημμένο αρχείο doc. σε 

επεξεργάσιμη μορφή.    

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 
δηλώνει ότι:  

1. Έχει εξασφαλίσει την απασχόληση τεχνικού υπεύθυνου επιστήμονα (γεωπόνου ή τεχνολόγου 

γεωπονίας φυτικής παραγωγής) με αναφορά των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, 

δ/νση κατοικίας) για το διάστημα από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου ως 5/11/2017, ή ότι θα 

απασχοληθεί ο ίδιος ο οικονομικός φορέας, εφόσον είναι γεωπόνος ή τεχνολόγος γεωπονίας φυτικής 

παραγωγής. 

2. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τη σχετική σύμβαση πρόσληψης τεχνικού υπευθύνου 

(γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας φυτικής παραγωγής) μαζί με αντίγραφα του πτυχίου του τεχνικού 

υπευθύνου και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, όπου προβλέπεται,  

την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου της παρούσας διακήρυξης. 

3. Έχει εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό συσκευών GPS για γεωχωρική ταυτοποίηση της ακριβούς 

θέσης των δένδρων (με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87) στα οποία θα αναρτηθούν οι δακοπαγίδες. 

4. Έχει εξασφαλίσει με κάθε νόμιμο τρόπο  την πρόσληψη, την αμοιβή και την ασφάλιση των παγιδοθετών  

που θα απασχολήσει για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου ως 5/11/2017 και 

όλοι οι προσλαμβανόμενοι παγιδοθέτες είτε θα διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους είτε θα έχουν 

εκπαιδευτεί από τον Οικονομικό Φορέα πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης.  

5. Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση τη τιμή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IΙΙ της 

διακήρυξης, όπου υπάρχει υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ως πίνακας. Ο εν λόγω πίνακας έχει 

αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www. Promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με την παρούσα διακήρυξη, 

ως συνημμένο αρχείο doc. σε επεξεργάσιμη μορφή.    

Α. Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (μία παγίδα για ένα χειρισμό), χωρίς 
ΦΠΑ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (1,310 €), με ποινή ακυρότητας 
της προσφοράς. Η τιμή θα γράφεται αριθμητικώς και ολογράφως με τρία δεκαδικά ψηφία.   

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στον πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 

ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
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η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 4η εργάσιμη ημέρα (2/5/2017) μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 9:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Αξιολόγησης 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 όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη ή την αποδοχή των  

τεχνικών προσφορών. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση την τιμή και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. 

της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 

παραγράφου 2.2.4 (τεχνική και επαγγελματική επάρκεια) αυτής.  

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. , ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

17PROC006011913 2017-04-03



 

Σελίδα 24 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 

επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 50 % στα εκατό. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με 

την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

[3.4] Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, με τη συμπλήρωση της 

ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου 

pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επισυνάπτεται σε μορφή pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της 

λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. 

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά 

την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 

4412/2016. 
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα VI  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
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εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, αφού συνταχθεί κάθε φορά το σχετικό 

πρακτικό  παραλαβής του τμήματος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν όπως προβλέπεται στην παρ. 6.3 

της παρούσας με την καταβολή του 100% της συμβατικής αξίας του.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι: α) 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος των υπηρεσιών που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το 

άρθρο 219, β) τιμολόγιο του αναδόχου, γ) εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει 

την ένδειξη «εξοφλήθηκε», δ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή.  

Η καταβολή θα γίνεται μετά την εκταμίευση από την Περιφέρεια των πιστώσεων της επιχορήγησης από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.     

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Η καταβολή της κράτησης 

εξαρτάται από την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στην παρ 6 του άρθρου 36.  

γ)Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, επί της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Η καταβολή της κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο εδ. 5 της 

παρ. 3 του άρθρου 350.   

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις    

 

1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήμανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της 

απανάρτησης ή του καθαρισμού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου 

πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

ημερομηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Συγκεκριμένα: 

- Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2,5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

- Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή 
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους 

ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν (εντός 24 ωρών) και 

εντός τριών (3) ημερών υποχρεούται στην προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το 

δικαίωμα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, για τους λόγους και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων 

– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής που εκτελεί-διοικεί 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.   

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και, ειδικότερα, από την 

Ομάδα Διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας που συγκροτήθηκε με την  αρ. πρωτ. 3787/13-2-2017  

απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, συνεπικουρούμενη από αριθμό συμβασιούχων τομεαρχών 

γεωπόνων δακοκτονίας. Η υπηρεσία θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για όλα τα ζητήματα που 

αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2 Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και 

υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών.  

Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει του μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου εργασίας, που συνυπογράφεται 

από τον ανάδοχο, τον επόπτη δακοκτονίας και το Διευθυντή εργασιών δακοκτονίας και προκύπτει από τα 

ημερήσια δελτία εργασίας που συνυπογράφονται από τον επόπτη ή τομεάρχη και τον ανάδοχο ή τον 

εκπρόσωπό του κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην συγγραφή υποχρεώσεων του παραρτήματος Α. 

Οι προς ανάρτηση παγίδες έχουν καθοριστεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Μαγνησίας και Σποράδων βάσει των δικών της στοιχείων. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν γίνει απανάρτηση των δακοπαγίδων, καθαριστούν και 
αποθηκευτούν στο τέλος της παγιδοθεσίας, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες μεταχειρίσεις σύμφωνα με 

όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης, και έγινε η αποπληρωμή των αναδόχων. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 25/5 ( ή την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 

εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη) και λήγει την 5/11  

Για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες προβλέπονται (ή θα καθορίζονται με έγγραφες εντολές της 

υπηρεσίας) ακριβείς ημερομηνίες και προθεσμίες παροχής τους σύμφωνα με  το παράρτημα Α Συγγραφή 

Υποχρεώσεων – τεχνικές προδιαγραφές. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 

αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών  θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα, από την Επιτροπή 

Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί 

της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελεί ΟΤΑ Β Βαθμού με αντικείμενο την παροχή με βάση τις προβλεπόμενες 

από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες της γενικών διοικητικών υπηρεσιών στην περιοχής της τοπικής 
της Αρμοδιότητας. Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας αποτελεί οργανωτική 

μονάδα,  η οποία ασκεί τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της που σχετίζονται με τον τομέα της Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην συγκεκριμένη ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων, που αποτελεί τοπική 

υποδιαίρεση της Περιφέρειας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.: 

Η παρούσα σύμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο σκοπό έχει την προστασία της 

εθνικής ελαιοπαραγωγής, χρηματοδοτείται δε από εθνικούς πόρους με επιχορήγηση των Περιφερειών, οι 

οποίες το υλοποιούν, από τους ΚΑΠ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών παγιδοθεσίας 

για την περίοδο 2017 με τους όρους και όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω   

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: 

Έχουν εκδοθεί όλες οι αποφάσεις που απαιτούνται για την  έναρξη της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο προοίμιο της διακήρυξης  ] 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα: 

Η σύμβαση δεν κρίθηκε σκόπιμο να διαιρεθεί σε τμήματα με γεωγραφικά κριτήρια (ανά περιοχές ή όρια 

δήμων κ.λ.π) διότι η συμμετοχή οικονομικών φορέων στους προηγούμενους διαγωνισμούς ήταν πολύ 

μικρή, υπάρχουν δε αρκετές περιοχές δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες,  όπως ιδίως οι νησιωτικές, για 

τις οποίες θα ήταν πολύ πιθανόν να μην εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Συνεπώς η μη υποδιαίρεση της σύμβασης 

καθιστά τον διαγωνισμό πιο ελκυστικό για τις περιοχές αυτές και προασπίζει τον  δημόσιου συμφέροντος 

σκοπό της προστασίας της ελαιοπαραγωγής σε όλες τις περιοχές που αφορά η διακήρυξη.    

    

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ο ανάδοχος απαιτείται να απασχολεί κατά την διάρκεια της σύμβασης τουλάχιστον ένα τεχνικό 

υπεύθυνο (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας φυτικής παραγωγής) για το σύνολο του έργου, καθώς και τον 

απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό παγιδοθετών για κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παρόντος 
παραρτήματος. Οι παγιδοθέτες πρέπει να διαθέτουν κατά κανόνα εμπειρία, έχοντας εργαστεί και κατά το 

παρελθόν έστω και για μια περίοδο σε εργασίες παροχής υπηρεσιών παγιδοθεσίας. Ωστόσο, εάν δεν 

καταστεί εφικτό να εξασφαλιστεί η απασχόληση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού έμπειρων 

παγιδοθετών, ο ανάδοχος μπορεί να απασχολήσει και μη έμπειρα άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι πριν 

την εκτέλεση του έργου θα τους εκπαιδεύσει.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις παγίδες οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σύμφωνα με τον αριθμό που 

αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) και να καταγράψει τις θέσεις 

τους στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87. Η εντολή με τις λεπτομερείς οδηγίες τοποθέτησης των παγίδων θα δοθεί 
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εγγράφως προς τον ανάδοχο πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

3.  Η σήμανση των δέντρων στα οποία θα αναρτηθούν οι παγίδες, η καταγραφή των θέσεων των 

δένδρων με συσκευή GPS, η ανάρτηση, οι αλλαγές, η απανάρτηση, ο καθαρισμός, η παράδοση των 

παγίδων και οι δειγματοληψίες ελαιοκάρπου θα πραγματοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος από 

25/5/2017 έως 5/11/2017. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν με έγγραφες εντολές της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.  

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην τοποθέτηση των παγίδων μέσα σε 24 ώρες από την 

ειδοποίηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι 

πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία. 

5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων 
της δακοκτονίας (Διευθυντή Δακοκτονίας - Εποπτών - Τομεαρχών). 

6.  Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους της παρακάτω 

ενότητας ΙΙ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ» και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης δε 

θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και είναι υποχρεωμένος να τις ξανά αναρτήσει όπως 

αρχικά του είχε υποδειχθεί.  
7.  Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σ΄ αυτόν από το Λογιστή – 

Διαχειριστή στην αποθήκη της Υπηρεσίας. Αυτές μεταφέρονται και διανέμονται στους παγιδοθέτες με 

ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα 

καταλογίζεται η αξία τους στον ανάδοχο. Η μεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια 
(Παραλαβή-Ανάρτηση-Αλλαγές-Απανάρτηση-Καθαρισμός και Παράδοση στην Υπηρεσία) θα γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εύθραυστου υλικού τους. 

8.  Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων. 

9.  Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να εκπαιδευθούν οι μη διαθέτοντες εμπειρία και να  λάβουν 

γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών προδιαγραφών της παγιδοθεσίας. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης παγιδοθέτη ως προς την πιστή  εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών της παγιδοθεσίας 

θα ενημερώνεται ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του συγκεκριμένου 

παγιδοθέτη. 

10.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη στη 

διαδικασία της δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί από αυτόν. 
11. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού. Αποζημιώνει προστατεύει και 

υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί βλάβη σε τρίτους ο ίδιος, οι 

αντιπρόσωποι του ή οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

12. Ο τεχνικός υπεύθυνος του αναδόχου είναι αρμόδιος, για να εφαρμόζει τις προδιαγραφές της 

παρακάτω ενότητας ΙΙ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ» και ιδίως: 

α. Τον εντοπισμό των κατάλληλων δένδρων ανάρτησης των παγίδων, τη σωστή κατανομή τους στους 

ελαιώνες της περιοχής, την καταγραφή της θέσης του στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, τη σήμανση των δέντρων στα 

οποία θα αναρτηθούν οι παγίδες και τη σωστή ανάρτηση των παγίδων.  

β. Το σχεδιασμό πρόχειρου σκαριφήματος κάθε περιοχής, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός κάθε μιας 
παγίδας, η τοποθεσία, ο ιδιοκτήτης του κτήματος και η θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 του ελαιοδένδρου, 

επί του οποίου είναι αναρτημένη η δακοπαγίδα. Η αρίθμηση των δακοπαγίδων θα είναι συνεχής, 

αρχίζοντας από το 1 και θα επαναλαμβάνεται για κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα.  

γ. Την επίβλεψη και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης της αλλαγής των παγίδων.  

δ. Τη συγκέντρωση των ημερήσιων δελτίων σύλληψης δάκων από τους παγιδοθέτες και την αποστολή 

τους με τον πιο σύντομο τρόπο (e -mail ή fax) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 

Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων. 

ε. Τη μέριμνα της παράδοσης, το συντομότερο δυνατό, των δάκων που βρέθηκαν στις παγίδες. Οι δάκοι 

πρέπει να παραδίνονται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν και να μετρηθούν και να εξεταστούν, 

το αργότερο μέχρι 12:00 ώρα της επόμενης ημέρας κάθε αλλαγής στα γραφεία του Τμήματος Ποιοτικού 
και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων. 
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στ. Την ορθή εφαρμογή 3 δειγματοληψιών ελαιοκάρπου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

 

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

 

1. Οι παγίδες θα τοποθετηθούν με πυκνότητα μία ανά δύο χιλιάδες (2.000) προστατευόμενα ελαιόδεντρα, 

ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των προστατευόμενων ελαιώνων. Η ανάρτηση των παγίδων θα γίνεται 

σε δένδρα με πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη στο βορειοδυτικό τμήμα της κόμης του 

ελαιοδέντρου και σε σημείο σκιερό.  

2. Απαγορεύεται η ανάρτηση των παγίδων σε ελαιόδεντρα καχεκτικά, χωρίς καρποφορία, σε ελαιόδεντρα 

που είναι κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας, και σε ελαιόδεντρα ελαιώνων ενταγμένων στη 
βιολογική καλλιέργεια. 

3. Η πλήρωση (γέμισμα) της παγίδας θα γίνεται με το ελκυστικό διάλυμα, θειική αμμωνία 2% (1 κουταλάκι 

του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους παγιδοθέτες δαπάνη του εργολάβου. 

4. Σε κάθε ημέρα αλλαγής ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα δώδεκα (12) λίτρων δηλαδή σε 

11,760 λίτρα νερό θα προσθέσει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα αλλάζει έως 40 παγίδες και σε κάθε 

παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος. 

5. Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι παγίδες δεν λειτουργούν, αντί για διάλυμα 

θειικής αμμωνίας θα χρησιμοποιείται διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη), βόρακα (1,5% 

βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό. 

6. Κατά την αλλαγή των παγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο νερό. 

7. Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας, καθώς και το ημερήσιο Δελτίο Συλλήψεως 

δάκων, που είναι διπλότυπο και θα το παραδίδει μαζί με τους συλληφθέντες δάκους στον τεχνικό 

υπεύθυνο του αναδόχου, ο οποίος τα προσκομίζει στην Υπηρεσία για εργαστηριακό έλεγχο και 

ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των δακοσυλλήψεων. 

8. Ένας παγιδοθέτης μπορεί να πραγματοποιεί το ανώτερο έως ένα (1) ημερομίσθιο ανά χειρισμό. Οι 

χειρισμοί είναι οι εξής :  

. 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Καταγραφή στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 των 

κατάλληλων θέσεων ανάρτησης 

δακοπαγίδων επί των ελαιοδέντρων και 
σήμανση αυτών 

1 

Ανάρτηση των παγίδων 1 

Αλλαγές των παγίδων 
28 (4 αλλαγές τον Ιούνιο και 6 αλλαγές/μήνα από Ιούλιο 

μέχρι και Οκτώβριο) 

Απανάρτηση, καθαρισμός & παράδοση 
των παγίδων 

1 

Δειγματοληψίες ελαιοκάρπου 3 

ΣΥΝΟΛΟ  34 

 

9.Οι αλλαγές των παγίδων θα πραγματοποιούνται την 1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 26 κάθε μήνα, από Ιούνιο έως 

και Οκτώβριο. Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η 

αλλαγή θα γίνεται την προηγούμενη από την κανονική ημέρα. Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την 
καρτέλα της παγίδας και θα συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο συλλήψεως δάκων. Η διάρκεια της αλλαγής 
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των παγίδων δεν θα υπερβαίνει την μια (1) ημέρα. Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας που 
δεν επιτρέπουν την έγκαιρη αλλαγή, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων εγγράφως αυθημερόν και να μεριμνά άμεσα για την 

πραγματοποίηση της αλλαγής. 

10. Οι παγίδες θα απαναρτηθούν την ίδια μέρα της τελευταίας αλλαγής (26 Οκτωβρίου). Στη συνέχεια θα 

καθαριστούν και θα παραδοθούν στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής των Π.Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα 

συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και το αρμόδιο μέλος της Ομάδας Διαχείρισης του Προγράμματος 

Δακοκτονίας, που τηρεί το βιβλίο αποθήκης δακοκτονίας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων.  

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΙ 

1. Οι εργασίες της παγιδοθεσίας θα ελέγχονται από τον Διευθυντή δακοκτονίας, τους αρμόδιους Επόπτες 
και Τομεάρχες δακοκτονίας. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που 

συντάσσεται και υπογράφεται από την Επιτροπή παραλαβής. Το πρακτικό συντάσσεται με βάση ημερήσια 

και μηνιαία δελτία εργασίας. 

2. Για κάθε χειρισμό θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο ή τον τεχνικό υπεύθυνο 

και από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας (επόπτη ή τομεάρχη δακοκτονίας) ημερήσιο δελτίο εργασίας, 

στο οποίο θα περιγράφεται η πραγματοποιηθείσα εργασία. Τα ημερήσια δελτία εργασίας υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα. 

3. Κάθε μήνα θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και από αρμόδιους υπαλλήλους 

της υπηρεσίας (επόπτη ή τομεάρχη δακοκτονίας) συγκεντρωτικό δελτίο διαχείρισης παγίδων στο οποίο θα 

αναγράφονται το τμήμα του έργου, ο αριθμός των παγίδων, οι ημερομηνίες των χειρισμών, και η αμοιβή 
του αναδόχου με βάση τον αριθμό των παγίδων, τον αριθμό των χειρισμών και την κατακυρωθείσα στον 

ανάδοχο τιμή ανά παγίδα και χειρισμό. 

 

ΙV. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Η αμοιβή των παγιδοθετών ανά ημέρα χειρισμού (έως 40 περίπου παγίδες) εξαρτάται από τη συμφωνία 

τους με τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις 

της εργατικής νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή τους κλπ. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  ανέρχεται σε  62.133,30 € όπως παρουσιάζεται στον 

πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ: 1,31 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

Α/αΑ/αΑ/αΑ/α    

    Περιοχή έργουΠεριοχή έργουΠεριοχή έργουΠεριοχή έργου    
(∆ηµοτική ή (∆ηµοτική ή (∆ηµοτική ή (∆ηµοτική ή     
    τοπική κοινότητα τοπική κοινότητα τοπική κοινότητα τοπική κοινότητα     
    ή οικισµός)ή οικισµός)ή οικισµός)ή οικισµός)    

Αριθµός Αριθµός Αριθµός Αριθµός 
προστατευόµενωνπροστατευόµενωνπροστατευόµενωνπροστατευόµενων    

ελαιοδέντρωνελαιοδέντρωνελαιοδέντρωνελαιοδέντρων    

Αριθµός Αριθµός Αριθµός Αριθµός 
αναρτώµενωναναρτώµενωναναρτώµενωναναρτώµενων    

παγίδωνπαγίδωνπαγίδωνπαγίδων    

(1 παγ. / 2.000 (1 παγ. / 2.000 (1 παγ. / 2.000 (1 παγ. / 2.000 
ελαιόδεντρα)ελαιόδεντρα)ελαιόδεντρα)ελαιόδεντρα)    

Απαιτούµενος Απαιτούµενος Απαιτούµενος Απαιτούµενος 
αριθµόαριθµόαριθµόαριθµός ς ς ς 

ηµεροµισθίων ηµεροµισθίων ηµεροµισθίων ηµεροµισθίων     

    

Απαιτούµενος Απαιτούµενος Απαιτούµενος Απαιτούµενος     

ελάχιστος ελάχιστος ελάχιστος ελάχιστος     

αριθµός αριθµός αριθµός αριθµός     

παγιδοθετώνπαγιδοθετώνπαγιδοθετώνπαγιδοθετών    

Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός Προϋπολογισµός     

χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α.     

για 34 χειρισµούς / για 34 χειρισµούς / για 34 χειρισµούς / για 34 χειρισµούς / 
παγίδα παγίδα παγίδα παγίδα     

((((€)€)€)€) 

1 ΒΥΖΙΤΣΑ 59.770 30 1,0 1 1.336,20

2 ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ 27.520 14 0,5 1 623,56

3 ΛΑΥΚΟΣ              100.200 50 1,5 2 2.227,00

4 ΜΗΛΙΝΑ 61.770 31 1,0 1 1.380,74

5 ΤΡΙΚΕΡΙ 79.350 40 1,0 1 1.781,60

6 ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ               224.130              112 3,0 3 4.988,48

7 ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ                 38.880 20 0,5 1 890,80

8 ΣΥΚΗ 56.400 28 1,0 1 1.247,12

9 ΝΕΟΧΩΡΙ              106.700 53 1,5 2 2.360,62

10 ΑΦΕΤΕΣ 37.220 19 0,5 1 846,26

11 ΜΗΛΙΕΣ-Κ. ΝΕΡΑ              127.740 64 1,5 2 2.850,56

12 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ             158.570 79 2,0 2 3.518,66

13 ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ 76.530   38 1,0 1 1.692,52

14 ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 24.320   12 534,48

15 ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ 14.300     7 
0.,5 1 

311,78

16 ΔΡΑΚΕΙΑ 82.080  41  1,0 1 1.826,14

17 ΑΓΡΙΑ 39.180  20 0,5 1 890,80

18 
ΚΑΤΗΧΩΡΙ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-
ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ 

             35.810              18 
801,72

19 ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ              11.850 6 

0,5 1 

267,24

20 Ν. ΙΩΝΙΑ              80.380              40 1,0 1 1.781,60

21 ΔΙΜΗΝΙ            107.060              54 1,5 2 2.405,16

22 ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ 68.140 34 1,0 1 1.514,36

23 
ΣΕΣΚΛΟ (ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ) 

             10.700               5 0,5 1 
222,70

24 ΣΚΙΑΘΟΣ          115.050            58 1,5 2 2.583,32

25 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ            27.670            14 0,5 1 623,56

26 ΒΕΝΕΤΟ   340 

27 ΚΕΡΑΜΙΔΙ           30.820 
           16 0,5 1 

712,64

28 ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ-ΜΟΥΡΕΣΙ           17.110 9 0,5 1 400,86

29 ΑΝΗΛΙΟ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           31.480            16 0,5 1 712,64

30 ΞΟΥΡΙΧΤΙ          16.110 8 0,5 1 356,32

31 ΣΚΟΠΕΛΟΣ        115.390              58 1,5 2 2.583,32

32 ΓΛΩΣΣΑ          50.470              25 0,5 1 1.113,50

33 ΚΛΗΜΑ          22.310              11 0,5 1 489,94
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34 ΣΟΥΡΠΗ        159.680 80 2,0 2 3.563,2

35 ΔΡΥΜΩΝΑ           91.330 46 1,0 1 2.048,84

36 ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ           89.593              45 1,0 1 2.004,30

37 ΠΤΕΛΕΟΣ          308.100         154 4,0 4 6.859,16

38 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ           80.660           40 1,0 1 1.781,60

 ΣΥΝΟΛΟ    2.784.713   1.395           38,0 48        62.133,30 

Επισημαίνεται ότι η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης  είναι ενδεικτική.   

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα μείωσης των αναρτώμενων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών, για 

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκλείπουν οι προβλεπόμενες απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του 

προγράμματος δακοκτονίας, αφού αποφανθεί σχετικά το αρμόδιο όργανο (ο Διευθυντής της Ομάδας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας ) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων (π.χ. η ανθοφορία ή η αναμενόμενη καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι 

μικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιμες ποικιλίες), είτε έχει ληφθεί 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν είναι επιθυμητή η εφαρμογή του προγράμματος 

Δακοκτονίας.  

Επιπλέον, σε περίπτωση έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης, σε χρόνο μεταγενέστερο του 

προγραμματισμένου (25/5), ο αριθμός των προϋπολογισθέντων χειρισμών των αναρτημένων 

δακοπαγίδων (34), θα μειωθεί κατά τον αριθμό των χειρισμών που προβλέπονταν  να εκτελεστούν κατά  

το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγµα πίνακα απασχολουµένων παγιδοθετών 
(υποβάλλεται στην τεχνική προσφορά)  

 

ΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ 
Α.Φ.Μ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΟΥ 
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΗ  

(Σύμφωνα με τον 
πίνακα I του 

παραρτήματος Α 
της παρούσας 
διακήρυξης) 

Αριθμός ετών 

απασχόλησης * 

Υπηρεσία ελέγχου** 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

Σημείωση: * Δηλώνεται μηδέν (0) για όσους αναλαμβάνει ο ανάδοχος την υποχρέωση κατάρτισης 

                 ** Δηλώνεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που διενεργούσε το πρόγραμμα παγιδοθεσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 1,310 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α . 

 

Προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά παγίδα και χειρισμό. Η τιμή αναγράφεται με τρία 
δεκαδικά ψηφία: ………….. (αριθμητικά) και 
…………………………………………….………………………………….. (ολογράφως)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 

 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

Ονομασία Τράπεζας……………………………                                   Ανήκει στην αριθ. …………/2017 Διακήρυξη 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX)                                         Ημερομηνία έκδοσης................................. 

                                                                                            ΕΥΡΩ........................................................ 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ......................... 

ΕΥΡΩ ................. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ............................................ υπέρ του προσφέροντος με στοιχεία..........................................ταχυδρ/κή 

δ/νση................................................. για τη συμμετοχή του εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της με 

αρ................../2017 διακήρυξης για την ανάδειξη εργολάβου του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον 
έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες 
στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στις 
Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

........................................... προκήρυξη της αναθέτουσας Αρχής.  

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. - Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία 
λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……/……/…….. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγµα εγγυητικής  επιστολής καλής εκτέλεσης 

Ονομασία Τράπεζας …………………                                                     Ανήκει στην αριθ. …………/2017 Διακήρυξη 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                       

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

ΕΥΡΩ……………………………………. 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

………………………………. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……..          ...ΕΥΡΩ ………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ………………………… (και ολογράφως) 

………………………………………………………………………………………………………… 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του προσφέροντος με στοιχεία 

……………………………………………… ταχυδρ/κή δ/νση …………………………………… για την καλή εκτέλεση από 

αυτόν των όρων σύμβασης αξίας ΕΥΡΩ …………………. , που πρόκειται να συνάψει μαζί σας ως 

ανάδοχος του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος 
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες 
Μαγνησίας και Σποράδων», που κατακυρώθηκε σε αυτόν σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ……………….. 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και το οποίο ποσόν εγγυήσεως καλύπτει το 5% της συμβατικής 

προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 

σχετικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)                                                            
          

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   ΒΟΛΟΣ  /  /2017 

              ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  

   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο 

Τ.Κ. 38001 - ΒΟΛΟΣ 

Πληροφορίες:  

Τηλ.:  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 «Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες 
τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου 
της Ελιάς έτους 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων   

Ποσού ……………………….. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» 

 

Στο Βόλο  σήμερα …… του μηνός …….του έτους 2017, ημέρα  ……………. οι: οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:   

1) κ. Αγοραστός Κων/νος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με 

έδρα τη Λάρισα (ΑΦΜ 997844846 Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ) και 

 

2) κ.  …………………….. (ΑΔΤ………………………..) ως νόμιμος εκπρόσωπος τ……… 

…………………………………………………………….. με έδρα ………….. ΤΚ ………………, και ΑΦΜ  …………….. 

ΔΟΥ…………………… που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»    

 

έχοντας υπόψη :  

- Την αριθμ. πρωτ.………….. διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: « 

παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου 

McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 

έτους 2017 στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων» 

-  Τη με αριθμ. ……………..απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ως άνω διενεργηθέντος ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού διαγωνισμού  

-  Την με αριθμ…………… έγκριση ανάληψης πίστωσης  

 
συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο και αυτός 

αναλαμβάνει με την παραλαβή αριθμού ………… (..) παγίδων τύπου McPhail τη διαχείρισή τους 

(καταγραφή στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 των κατάλληλων θέσεων ανάρτησης δακοπαγίδων επί των 

ελαιοδέντρων και σήμανση αυτών, ανάρτηση, αλλαγές, δειγματοληψίες ελαιοκάρπου, απανάρτηση, 

καθαρισμό, παράδοση δακοπαγίδων) για αριθμό ………………… (..)  ελαιόδενδρων περιοχών των Π.Ε. 

Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται 

στην αριθμ.…………διακήρυξη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας 

και Σποράδων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της 
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου McPhail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017 στις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων». 

2. Ο αριθμός των δακοπαγίδων που θα αναρτηθούν και αμοιβή του αναδόχου ορίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ή 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΓΙΔΩΝ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΑΝΑ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ AMOIBH  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΓΙΑ ….. ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑ  

ΠΑΓΙΔΑ (ΕΥΡΩ) 

1     

2     

3     

…     

 ΣΥΝΟΛΟ ……………. …………………. ………………………….. 

 

3. Επισημαίνεται ότι η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης  είναι ενδεικτική.   

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα μείωσης των αναρτώμενων παγίδων ή εξαίρεσης περιοχών, για 

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκλείπουν οι προβλεπόμενες απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του 

προγράμματος δακοκτονίας, αφού αποφανθεί σχετικά το αρμόδιο όργανο (ο Διευθυντής της Ομάδας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Δακοκτονίας ) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π. Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων (π.χ. η ανθοφορία ή η αναμενόμενη καρποφορία των ελαιοδέντρων είναι 

μικρότερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες και 20% για τις βρώσιμες ποικιλίες), είτε έχει ληφθεί 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δεν είναι επιθυμητή η εφαρμογή του προγράμματος 

Δακοκτονίας.  

Επιπλέον, σε περίπτωση έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης, σε χρόνο μεταγενέστερο του 

προγραμματισμένου (25/5), ο αριθμός των προϋπολογισθέντων χειρισμών των αναρτημένων 

δακοπαγίδων (34), θα μειωθεί κατά τον αριθμό των χειρισμών που προβλέπονταν  να εκτελεστούν κατά  

το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.       

4. Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται σε ………….. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

περιλαμβάνει αριθμό τριάντα τεσσάρων (34) μεταχειρίσεων ανά παγίδα (συνολικός αριθμός παγίδων 

……… (.). Οι ανωτέρω τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται 

τμηματικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των εργασιών παγιδοθεσίας με βάση τα 

νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά. Η πληρωμή θα αφορά εκταμίευση πιστώσεων από το 
λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Τ.Π.& Δ. με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 

των Περιφερειών για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, απόφαση με αρ. Πρωτ. ...................ΥΠ. ΕΣ. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 

 

1. Ο ανάδοχος απαιτείται να απασχολεί κατά την διάρκεια της σύμβασης τουλάχιστον ένα τεχνικό 

υπεύθυνο (γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας φυτικής παραγωγής) για το σύνολο του έργου, καθώς και τον 

απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό παγιδοθετών για κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παρόντος 
παραρτήματος. Οι παγιδοθέτες πρέπει να διαθέτουν κατά κανόνα εμπειρία, έχοντας εργαστεί και κατά το 

παρελθόν έστω και για μια περίοδο σε εργασίες παροχής υπηρεσιών παγιδοθεσίας. Ωστόσο, εάν δεν 

καταστεί εφικτό να εξασφαλιστεί η απασχόληση του απαιτούμενου συνολικού αριθμού έμπειρων 

παγιδοθετών, ο ανάδοχος μπορεί να απασχολήσει και μη έμπειρα άτομα, υπό την προϋπόθεση ότι πριν 

την εκτέλεση του έργου θα τους εκπαιδεύσει.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτήσει τις παγίδες οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων σύμφωνα με τον αριθμό που 

αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) και να καταγράψει τις θέσεις 

τους στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87. Η εντολή με τις λεπτομερείς οδηγίες τοποθέτησης των παγίδων θα δοθεί 

εγγράφως προς τον ανάδοχο πριν την έναρξη της παγιδοθεσίας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

3.  Η σήμανση των δέντρων στα οποία θα αναρτηθούν οι παγίδες, η καταγραφή των θέσεων των 

δένδρων με συσκευή GPS, η ανάρτηση, οι αλλαγές, η απανάρτηση, ο καθαρισμός, η παράδοση των 

παγίδων και οι δειγματοληψίες ελαιοκάρπου θα πραγματοποιούνται εντός του χρονικού διαστήματος από 

25/5/2017 έως 5/11/2017. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθοριστούν με έγγραφες εντολές της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.  

4.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην τοποθέτηση των παγίδων μέσα σε 24 ώρες από την 

ειδοποίηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εντολή ή αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι 

πρέπει να αναφερθούν εγγράφως εντός 24 ωρών από τον εργολάβο στην Υπηρεσία. 
5.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων 

της δακοκτονίας (Διευθυντή Δακοκτονίας - Εποπτών - Τομεαρχών). 

6. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους της παρακάτω 

ενότητας ΙΙ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ» και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος πέραν των κυρώσεων που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης 

δε θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και είναι υποχρεωμένος να τις ξανά αναρτήσει 

όπως αρχικά του είχε υποδειχθεί.  
7.  Οι δακοπαγίδες παρέχονται στον ανάδοχο δωρεάν και παραδίδονται σε αυτόν από το Λογιστή – 

Διαχειριστή στην αποθήκη της Υπηρεσίας. Αυτές μεταφέρονται και διανέμονται στους παγιδοθέτες με 

ευθύνη & δαπάνη του αναδόχου. Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα 
καταλογίζεται η αξία τους στον ανάδοχο. Η μεταφορά και φύλαξη των παγίδων σε όλα τα στάδια 

(Παραλαβή-Ανάρτηση-Αλλαγές-Απανάρτηση-Καθαρισμός και Παράδοση στην Υπηρεσία) θα γίνεται με 

ιδιαίτερη προσοχή λόγω του εύθραυστου υλικού τους. 

8.  Ο ανάδοχος θα μεριμνά για την άριστη κατάσταση και λειτουργία των δακοπαγίδων. 

9.  Με ευθύνη του ανάδοχου θα πρέπει να εκπαιδευθούν οι μη διαθέτοντες εμπειρία και να λάβουν 

γνώση όλοι οι παγιδοθέτες των τεχνικών προδιαγραφών της παγιδοθεσίας. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης παγιδοθέτη ως προς την πιστή  εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών της παγιδοθεσίας 

θα ενημερώνεται ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του συγκεκριμένου 

παγιδοθέτη. 

10.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη συνεργασία και την υποβοήθηση του τομεάρχη στη 
διαδικασία της δειγματοληψίας ελαιοκάρπου, όποτε και με όποιον τρόπο ζητηθεί από αυτόν. 
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11. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού. Αποζημιώνει προστατεύει και 
υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί βλάβη σε τρίτους ο ίδιος, οι 

αντιπρόσωποι του ή οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

12. Ο τεχνικός υπεύθυνος του αναδόχου είναι αρμόδιος, για να εφαρμόζει τις τεχνικές προδιαγραφές για 

την ορθή εφαρμογή της παγιδοθεσίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο και ιδίως: 
α. Τον εντοπισμό των κατάλληλων δένδρων ανάρτησης των παγίδων, τη σωστή κατανομή τους στους 

ελαιώνες της περιοχής, την καταγραφή της θέσης του στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87, τη σήμανση των δέντρων στα 

οποία θα αναρτηθούν οι παγίδες και τη σωστή ανάρτηση των παγίδων.  

β. Το σχεδιασμό πρόχειρου σκαριφήματος κάθε περιοχής, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός κάθε μιας 

παγίδας, η τοποθεσία, ο ιδιοκτήτης του κτήματος και η θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 του ελαιοδένδρου, 

επί του οποίου είναι αναρτημένη η δακοπαγίδα. Η αρίθμηση των δακοπαγίδων θα είναι συνεχής, 
αρχίζοντας από το 1 και θα επαναλαμβάνεται για κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα.  

γ. Την επίβλεψη και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης της αλλαγής των παγίδων.  

δ. Τη συγκέντρωση των ημερήσιων δελτίων σύλληψης δάκων από τους παγιδοθέτες και την αποστολή 

τους με τον πιο σύντομο τρόπο (e -mail ή fax) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των 

Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων. 

ε. Τη μέριμνα της παράδοσης, το συντομότερο δυνατό, των δάκων που βρέθηκαν στις παγίδες. Οι δάκοι 

πρέπει να παραδίνονται σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούν και να μετρηθούν και να εξεταστούν, 

το αργότερο μέχρι 12:00 ώρα της επόμενης ημέρας κάθε αλλαγής στα γραφεία του Τμήματος Ποιοτικού 

και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων. 

στ. Την ορθή εφαρμογή 3 δειγματοληψιών ελαιοκάρπου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. 

13. Οι παγίδες θα τοποθετηθούν με πυκνότητα μία ανά δύο χιλιάδες (2.000) προστατευόμενα 

ελαιόδεντρα, ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός των προστατευόμενων ελαιώνων. Η ανάρτηση των 

παγίδων θα γίνεται σε δένδρα με πλούσια καρποφορία και κανονική ανάπτυξη στο βορειοδυτικό τμήμα 

της κόμης του ελαιοδέντρου και σε σημείο σκιερό.  

14. Απαγορεύεται η ανάρτηση των παγίδων σε ελαιόδεντρα καχεκτικά, χωρίς καρποφορία, σε 

ελαιόδεντρα που είναι κοντά σε δρόμο αγροτικό ή ταχείας κυκλοφορίας, και σε ελαιόδεντρα ελαιώνων 

ενταγμένων στη βιολογική καλλιέργεια. 

15. Σε περίπτωση που οι αναρτήσεις δακοπαγίδων δε γίνουν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
σύμβασης και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ο ανάδοχος δε θα 

αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο την ημέρα αυτή και, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, είναι 

υποχρεωμένος να τις ξανα-αναρτήσει όπως αρχικά του είχε υποδειχθεί. 

16. Η πλήρωση (γέμισμα) της παγίδας θα γίνεται με το ελκυστικό διάλυμα, θειική αμμωνία 2% (1 

κουταλάκι του γλυκού) και νερό 98%. Η θειική αμμωνία θα δίδεται στους παγιδοθέτες δαπάνη του 

εργολάβου. 

17. Σε κάθε ημέρα αλλαγής ο παγιδοθέτης θα ετοιμάζει ελκυστικό διάλυμα δώδεκα (12) λίτρων δηλαδή σε 

11,760 λίτρα νερό θα προσθέσει 240 γραμμάρια θεϊκής αμμωνίας, θα αλλάζει έως 40 παγίδες και σε κάθε 

παγίδα θα ρίχνει 300cc διαλύματος. 
18. Σε περίπτωση που μετά το Σεπτέμβριο διαπιστώνεται ότι οι παγίδες δεν λειτουργούν, αντί για διάλυμα 

θειικής αμμωνίας θα χρησιμοποιείται διάλυμα υδρολυμένης πρωτεΐνης (4% πρωτεΐνη), βόρακα (1,5% 

βόρακας του εμπορίου) και 94,5% νερό. 

19. Κατά την αλλαγή των παγίδων οι παγιδοθέτες θα πρέπει να καθαρίζουν τις παγίδες με άφθονο νερό. 

20. Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την καρτέλα της παγίδας, καθώς και το ημερήσιο Δελτίο 

Συλλήψεως δάκων, που είναι διπλότυπο και θα το παραδίδει μαζί με τους συλληφθέντες δάκους στον 

τεχνικό υπεύθυνο του αναδόχου, ο οποίος τα προσκομίζει στην Υπηρεσία για εργαστηριακό έλεγχο και 

ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των δακοσυλλήψεων. 

21. Ένας παγιδοθέτης μπορεί να πραγματοποιεί το ανώτερο έως ένα (1) ημερομίσθιο ανά χειρισμό. Οι 

χειρισμοί είναι οι εξής :  
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΕΣ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

Καταγραφή στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87 των 

κατάλληλων θέσεων ανάρτησης 
δακοπαγίδων επί των ελαιοδέντρων και 

σήμανση αυτών 

1 

Ανάρτηση των παγίδων 1 

Αλλαγές των παγίδων 
28 (4 αλλαγές τον Ιούνιο και 6 αλλαγές/μήνα από Ιούλιο 

μέχρι και Οκτώβριο) 

Απανάρτηση, καθαρισμός & παράδοση 

των παγίδων 
1 

Δειγματοληψίες ελαιοκάρπου 3 

ΣΥΝΟΛΟ  34 

 

22.Οι αλλαγές των παγίδων θα πραγματοποιούνται την 1 - 6 - 11 - 16 - 21 - 26 κάθε μήνα, από Ιούνιο έως 
και Οκτώβριο. Εάν μία από τις ανωτέρω ημέρες συμπέσει να είναι αργία (Κυριακή ή άλλη εορτή) τότε η 

αλλαγή θα γίνεται την προηγούμενη από την κανονική ημέρα. Κάθε παγιδοθέτης θα συμπληρώνει την 

καρτέλα της παγίδας και θα συμπληρώνει το ημερήσιο δελτίο συλλήψεως δάκων. Η διάρκεια της αλλαγής 

των παγίδων δεν θα υπερβαίνει την μια (1) ημέρα. Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας που 

δεν επιτρέπουν την έγκαιρη αλλαγή, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων εγγράφως αυθημερόν και να μεριμνά άμεσα για την 

πραγματοποίηση της αλλαγής. 

23. Οι παγίδες θα απαναρτηθούν την ίδια μέρα της τελευταίας αλλαγής (26 Οκτωβρίου). Στη συνέχεια θα 

καθαριστούν και θα παραδοθούν στην αποθήκη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής των Π.Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα 
συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και το αρμόδιο μέλος της Ομάδας Διαχείρισης του Προγράμματος 

Δακοκτονίας, που τηρεί το βιβλίο αποθήκης δακοκτονίας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Οι εργασίες της παγιδοθεσίας θα ελέγχονται από τον Διευθυντή δακοκτονίας, τους αρμόδιους Επόπτες 

και Τομεάρχες δακοκτονίας. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που 

συντάσσεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής. Το πρακτικό συντάσσεται με βάση ημερήσια 

και μηνιαία δελτία εργασίας. 

2. Για κάθε χειρισμό θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο ή τον τεχνικό υπεύθυνο 

και από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας (επόπτη ή τομεάρχη δακοκτονίας) ημερήσιο δελτίο εργασίας, 
στο οποίο θα περιγράφεται η πραγματοποιηθείσα εργασία. Τα ημερήσια δελτία εργασίας υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία το αργότερο εντός του πρώτου πενθημέρου του επόμενου μήνα. 

3. Κάθε μήνα θα συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο τον επόπτη και τον Δ/ντη 

εργασιών  συγκεντρωτικό δελτίο διαχείρισης παγίδων στο οποίο θα αναγράφονται το τμήμα του έργου, ο 

αριθμός των παγίδων, οι ημερομηνίες των χειρισμών, και η αμοιβή του αναδόχου με βάση τον αριθμό των 

παγίδων, τον αριθμό των χειρισμών και την κατακυρωθείσα στον ανάδοχο τιμή ανά παγίδα και χειρισμό. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ  

1. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήμανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της 

απανάρτησης ή του καθαρισμού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων ή των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου 
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πέραν των ανά περίπτωση καθορισθέντων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
ημερομηνιών, επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Συγκεκριμένα: 

- Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2,5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

- Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή 

ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους 
ανωτέρας βίας. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας θα πρέπει να γίνεται αυθημερόν (εντός 24 ωρών) και 

εντός τριών (3) ημερών υποχρεούται στην προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το 

δικαίωμα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, για τους λόγους και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Ο ανάδοχος καταθέτει την με αριθμό ……………………… εγγύηση της τράπεζας…………… ίση προς το 5% της 

συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. του έργου που θα αναλάβει, ήτοι  ……ευρώ για την καλή εκτέλεση του 

έργου ………………………………. στο τμήμα ……………………… σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 

οικ……………..διακήρυξη και στην προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε μορφής ατύχημα του προσωπικού του. Αποζημιώνει προστατεύει και 

υπερασπίζεται με δικά του έξοδα κάθε πράξη η παράλειψη που προκαλεί βλάβη σε τρίτους ο ίδιος, οι 

αντιπρόσωποι του ή οι υπάλληλοί του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, σε ότι αφορά την αμοιβή, την ασφάλισή  κλπ. του προσωπικού που απασχολεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Σε  

περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους. Κάθε 

διαφορά που είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Μαγνησίας. 

2. Το κατακυρωθέν στον ανάδοχο έργο δεν δύναται, με ποινή έκπτωσης, να εκχωρηθεί.  
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Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε η παρούσα σε 

τέσσερα αντίτυπα και αφού υπογράφτηκαν, έλαβε ο καθένας από ένα αντίτυπο. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

 

             ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ   ΤΕΥ∆ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: Περιφέρεια Θεσσαλίας / Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 

Μαγνησίας και Σποράδων   

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 5007 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Διοκητήριο ( Ελ. Βενιζέλου – Αναλήψεως) Βόλος 

– ΤΚ 38001  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. Τρικιώνης / Αλ. Τζώρτζη  

- Τηλέφωνο: 2421352417 / 24213 52493 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr   

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) :Thessaly.gov.gr  

Β:Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με την μέθοδο της παγιδοθεσίας με 

παγίδες παγίδες τύπου McPhail στα πλαίσια προγράμματος δακοκτονίας  έτους 2017 στις Π. Ε 

Μαγνησίας και Σποράδων  

CPV : 77100000  Γεωργικές Υπηρεσίες  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Δεν υπάρχουν τμήματα ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

 
 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 
 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 
β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

 δωροδοκίαviii,ix· 

 απάτηx· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.
 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx,

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 

τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 

 

β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxii

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiii : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxiv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxv, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): […...........] 

 

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτες 
    

 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxvii 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της 

σύμβασης: 

[....……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxviii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxix.

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

 

 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iii
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
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xiv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxvi
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxvii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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