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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

                                                        

                                                       

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2021

CPVS:[85140000-2] 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ) 48.387,10€

ΦΠΑ (24 %)                            11.612,90€

ΣΥΝΟΛΟ (συμπ.  ΦΠΑ)  60.000,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:  Κουμουνδούρου 29

Τ.Κ.:  43100, Καρδίτσα
Πληροφ.: Στ.. Χατζηνικολιδάκης
Τηλ: 2441350107

Web: http://www.thessaly.gov.gr

e-mail: s. hatzinikolidakis@thessaly.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως 

τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4788/ΤΕΥΧΟΣ Β-26.10.2018 ΑΠΟΦ.15840/156612.

3. την με αριθμ. 243747/18-12-2020, ΑΔΑ :ΨΧΘΥΟΡ10-ΑΥΤ  επικύρωση της απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου  της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης του 

Προϋπολογισμού   του οικονομικού έτους 2020.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

5. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

όπως ισχύει

6. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 /Α΄/2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.”

7. Το Ν.4270/2014 Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

8. Το 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. 
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9. Τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως ισχύουν από 01.01.2020 

σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΕ) 2019/1828 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 

L279/2019/31.10.2019 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

10. Την 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». 

11. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

12. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

13. Το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις.»

14. Το  Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

15. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

16. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

17. Το  Ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”.

18. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).

19. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”. 

20. Την με αριθμ. 57654 (Β’ 1781/23.05.2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

21. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

22. Την ΑΠ 633/18.11.2019 (ΦΕΚ 4671 Β) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

«Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας υπογραφής και υποβολής των εισηγήσεων-
τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων στους  Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας»

23. Το πρωτογενές  αίτημα  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ )  για 

την εφαρμογή προγράμματος κωνωποκτονίας για το έτος 2021 με μοναδικό αριθμό 

ΑΔΑΜ 21REQ008087530 2021-02-03, το  οποίο εγκρίθηκε με το αντίστοιχο αριθμ.  
21REQ008105451 2021-02-08.
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24. Την αρίθμ. 334/2021  Πρακτικό 12ο /30-03-2021 ΑΔΑ :ΨΝ4Θ7ΛΡ-ΝΜΝ απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλία περί σύστασης επιτροπής διενέργειας  

συνοπτικών διαγωνισμών της  ΠΕ Καρδίτσας. 

25. Την αριθμ. 53/2021 Πρακτικό 6ο   /08-02-2021 ΑΔΑ : ΩΧΒ07ΛΡ-77Μ  απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλία περί «Έγκριση πρακτικού συγκρότησης 

συλλογικού οργάνου που αφορά παραλαβή υλικών και πιστοποίηση παροχής 

υπηρεσιών/εργασιών αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε.Καρδίτσας για το έτος 2021».

26. Το αριθμ.  πρωτ. 38098/02/02/2021   τεκμηριωμένο αίτημα  της Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ Καρδίτσας   για την έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 

:60.000,00  από τον  προϋπολογισμό της ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικός 

Φορέας 071 – ΚΑΕ 9779.01 με εγκριθείσα  πίστωση για το έτος 2021 : 60.000,00  € για 

την  ανάγκη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού Έργο καταπολέμησης κουνουπιών. 

27. Την εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην  Π.Ε Καρδίτσας και την 

ανάγκη διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την «εφαρμογή καταπολέμησης 

κουνουπιών της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  CPVS:(85140000-2), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ : 48.387,10€

ΦΠΑ (24 % ): 11.612,90€

Τελική προϋπολογισθείσα δαπάνη (συμπ. ΦΠΑ) 60.000,00€

Η σχετική δαπάνη 60.000,00€  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2021 της 

Περιφ. Θεσσαλίας Π.Ε. Καρδίτσας, Ειδικό Φορέα 071 και  ΚΑΕ: 9779.01 με ποσό 60.000,00 

με διαμορφωθείσα πίστωση έτους 2021: 960.000,00€.

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα 

άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών
Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τετάρτη 23-06-2021 και 
ώρα 12.00 μμ., στο Γραφείο 4, του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Καρδίτσας (Τμήμα 

Περιβαλλοντικής υγιεινής υγειονομικού ελέγχου και δημόσιας υγείας, Κουμουνδούρου 

29, 1ος όροφος, 43132, Καρδίτσα).
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δε θα γίνουν δεκτές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών: α) 
όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικό 

φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 

προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών και β) όταν τα έγγραφα της 

σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη 

μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε 

οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς τους για μικρότερο διάστημα.

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής έχει δικαίωμα υποβολή προσφοράς για μέρος των ειδών ή 

και για το σύνολο (τμηματική ή ολική προσφορά).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής 

Διακήρυξης, και τα Παραρτήματά της: Α. Τεχνικές Προδιαγραφές, Β. Τεύχος Οικονομικής 

Προσφοράς, Γ. ΤΕΥΔ, Δ. Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και Ε. Σχέδιο 

Σύμβασης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1 Ορισμοί- Τρόποι λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού -Διευκρινήσεις επί 

όρων διακήρυξης………
1.2 Δικαίωμα συμμετοχής………

1.2(α )Δικαίωμα συμμετοχής 
1.2(β) Προϋποθέσεις συμμετοχής 
1.2β1 Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια…….
1.2β2 Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα……
1.3 Λόγοι αποκλεισμού………..
1.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης…..
1.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς -Περιεχόμενο Προσφορών …….

1.5.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών -Χρόνος και τρόπος υποβολής  

προσφορών………
1.5.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»……….
1.5.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»……………….
1.5.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών………………
1.5.5 Λοιποί όροι…………..
1.6 Προϋπολογισμός -Προσφερόμενη Τιμή -Κριτήριο κατακύρωσης……
1.7 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού………
1.8 Ενστάσεις……………………………….
1.9 Εγγυήσεις -Υπογραφή Σύμβασης………………………
1.10 Παράδοση /Παραλαβή -Πληρωμή -Κρατήσεις ……………………..

1.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο- Διαιτησία………………………………..
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΡΟΣ  Α .  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 Ορισμοί - Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού -Διευκρινίσεις επί 
όρων διακήρυξης
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση από την Αναθέτουσα 

Αρχή, αναλαμβάνοντας την παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση κουνουπιών που 

προβλέπονται από την παρούσα.

Αναθέτουσα αρχή: η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η παροχή υπηρεσιών για την καταπολέμηση κουνουπιών  

στην  Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων 

αναγράφονται αναλυτικά στα Παραρτήματα Α και Β.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν 

να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή:

Α) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην 

διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / Προκηρύξεις) και την οποία 

θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως 

ενήμεροι για τυχόν πληροφορίες ή Διευκρινήσεις.

Β) Από την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: Κουμουνδούρου 29, ΤΚ 43132, 1ος όροφος, Γραφείο 4 , Τμήμα 

Περιβαλλοντικής υγιεινής υγειονομικού ελέγχου και δημόσιας υγείας, τηλέφωνο:24413 

50107, e-mail: s.hatzinikolidakis@thessaly.gov.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη 

δημοσίευση της διακήρυξης.

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι 
ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα αρχή, μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί 
απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης 

http://www.thessaly.gov.gr, (στην διαδρομή Εφημερίδα της Υπηρεσίας » Διακηρύξεις / 

Προκηρύξεις) το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

1.2 (α)  Δικαίωμα 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.),
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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.

1.2(β) Προϋποθέσεις συμμετοχής
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών, ήτοι στην καταπολέμηση κουνουπιών και να διαθέτουν επιστημονική 

επάρκεια, εμπειρία υλοποίησης παρόμοιων έργων, το απαιτούμενο επιστημονικό 

προσωπικό, καθώς και τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την παροχή υπηρεσιών 

καταπολέμησης κουνουπιών.
Ειδικότερα απαιτείται:
� Να διαθέτουν άδεια παροχής υπηρεσιών καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων 

σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
� Nα είναι εγγεγραμμένοι (όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας) σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος–μέλος εγκατάστασής τους (πχ Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην 

Ελλάδα), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή 

να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

1.2.β1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο 

κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2018-2020) μεγαλύτερο από το ύψος του 

προϋπολογισμού του παρόντος έργου, χωρίς το ΦΠΑ.
Υποψήφιοι που δεν καλύπτουν τον όρο αυτό κρίνονται ακατάλληλοι και η προσφορά τους 

απορρίπτεται.

1.2.β2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) Επαγγελματική εμπειρία.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας(2018-2020), θα πρέπει να έχουν εκτελέσει δύο (2) 

συμβάσεις έκαστος, παροχής υπηρεσιών παρομοίου έργου συμβατικού ύψους κατ’ 
ελάχιστο ίσου προς το 50% του προϋπολογιστικού ύψους του παρόντος.
Ως παρόμοια έργα θεωρούνται εκτελεσθέντα έργα καταπολέμησης κουνουπιών σε επίπεδο 

Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, που να περιλάμβαναν ταυτόχρονα:
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β. Επιστημονική επίβλεψη, οργάνωση, σχεδιασμό και χαρτογράφηση εστιών 

αναπαραγωγής,
γ. Διενέργεια δειγματοληψιών και ψεκαστικών παρεμβάσεων με επίγεια και 
εναέρια μέσα σε υγροτοπικά συστήματα, καθώς και σε περιαστικό και αγροτικό 

σύστημα
δ. Αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας που αφορούν ασθένειες 

μεταδιδόμενες από κουνούπια.
Υποψήφιοι που δεν αποδεικνύουν εγγράφως τους ανωτέρω όρους  (α) Επαγγελματική 

εμπειρία, (β) Επιστημονική επίβλεψη, οργάνωση, σχεδιασμό και χαρτογράφηση εστιών 

αναπαραγωγής, (γ) Διενέργεια δειγματοληψιών και ψεκαστικών παρεμβάσεων με επίγεια 

και εναέρια μέσα σε υγροτοπικά συστήματα, καθώς και σε περιαστικό και αγροτικό 

σύστημα,  κρίνονται ακατάλληλοι και η προσφορά τους απορρίπτεται.

1.3 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:

1.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 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 

1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 
4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 

νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε 

σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο 

του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, 
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες 

καταδικαστικές αποφάσεις.
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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).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου2.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της 1.3.1 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 3

1.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

2 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 

περ. 7 του ν. 4497/2017

3 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
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Αν 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.

Δεν αποκλείεται ο 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 τους4.

ή/και  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δήλωση σχετικά με το 

αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα”). 

Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις α και β της παραγρ. 1.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 

μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.

1.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/20165 (ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δηλώσεις σχετικά με παραβίαση των 

υποχρεώσεων στους τομείς περιβαλλοντικούς, κοινωνικού και εργατικού δικαίου”), 

4 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις 

κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016 

5 παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016: Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί 
φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 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. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 
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(β) 
i. εάν τελεί υπό πτώχευση 

ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 

iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος 

βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 

την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 
τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας6,.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της 1.3.3. η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 7

1.3.4 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. 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1.3.1, 1.3.2. γ)8, 1.3.3 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 9.

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.

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.

73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 
4497/2017.

6 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 

2.2.9.2. 

7 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 

8 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017.

9 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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1.4 Δικαιολογητικά κατακύρωσης10

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, υποβάλλει σε φάκελο με 

σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα 

Διακήρυξη.

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει 
διευκρινήσεις (με την έννοια του άρθρου 102 του ν.4412/16), σύμφωνα με την 1.7.7.της 

παρούσας. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για 

παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος 

μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός της προθεσμίας 

της πρόσκλησης της παρ. 1. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης 

(κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν.4412/2016), 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι εκ προθέσεως απατηλά, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται.

4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

5. Αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση 

μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

10 άρθρο 103 του ν. 4412/2016. 
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απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, η διαδικασία ματαιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 

κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών11. Σημειώνεται ότι δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (προσωρινού μειοδότη), που υποβάλλονται είναι:

(1.4.1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 
1.3.1, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του12.

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 (1.3.1),

Ειδικότερα προσκομίζονται ποινικά μητρώα που αφορούν:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

. 

11 Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.

12 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, 
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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(1.4.2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ από τους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του13  

και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε 

περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης, και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση 

του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

(στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 

αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές.

(1.4.3) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του14, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αα) για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας και ββ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 

χωρίς να απαιτείται  επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού15.

(1.4.4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ αρμόδιο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από τα 

οποία να αποδεικνύεται ότι:
i. δεν τελεί υπό πτώχευση
ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

13 Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α 

υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
14 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
15 Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 
4605/2019.
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Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις ) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς 

φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων16.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση (ή, στα 

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

δήλωση) του νομίμου εκπροσώπου του φορέα ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη.

(1.4.5) Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1.2(β) «Προϋποθέσεις 

συμμετοχής», οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, αντίστοιχα:

(1.4.5.1) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου «Καταλληλότητα άσκησης 

επαγγελματικής δραστηριότητας», οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

α) Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους, του  

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εκτύπωση της ιστοσελίδας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/e-icide/e-

icide_new.aspx)από την οποία να προκύπτει ότι η επιχείρηση περιλαμβάνεται στη 

ειδική λίστα των επαγγελματιών του κλάδου που είναι αναρτημένη, σε εφαρμογή του 

νόμου 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32), ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπούς υποψηφίους.

β) Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος- μέλος εγκατάστασής 

τους (πχ Επαγγελματικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα), όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε 

άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και με το οποίο να αποδεικνύουν το 

ειδικό επάγγελμά τους.

Επίσης, όπου δεν προβλέπεται η ως άνω εγγραφή, τούτο δύναται με οποιοδήποτε 

άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική 

αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, βεβαίωση αρμόδιας 

φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων), 
συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία 

αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους]. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη καταλληλότητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,17 εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

16 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet.
17 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 

παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019.
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(1.4.5.2) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1.2.β1 «Οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια», οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν:

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών τελευταίας τριετίας (2018-2020) ή σε 

περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών 

Δηλώσεων: εντύπων Ε3 και Ε5.

(1.4.5.3) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1.2.β2 «Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα», οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν, αντίστοιχα:

� Αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και σύντομη 

περιγραφή υποχρεώσεων- εργασιών των εκτελεσθέντων έργων καταπολέμησης 

κουνουπιών. Απαιτείται η εκτέλεση τουλάχιστον δύο (2) έργων κατά την τελευταία 

τριετία (2018-2020) παρόμοιων προς το παρόν έργο, αξίας έκαστο τουλάχιστον ίσης με 

το 50% του προϋπολογισμού του παρόντος . Σε περίπτωση έργου εκτελεσθέντος από 

ένωση φορέων, υπολογίζεται το αναλογούν ποσοστό συμμετοχής του προσφέροντος. 
Σε περίπτωση προσφοράς ένωσης οιασδήποτε μορφής, απαιτείται ένας εκ των 

συμμετεχόντων στην ένωση να καλύπτει τον ως άνω όρο. 

� Για την απόδειξη στελέχωσης από κατάλληλη επιστημονική ομάδα: 

      ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Επιστημονική Ομάδα αποτελούμενη 

από τουλάχιστον δύο επιστήμονες (Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Επόπτες Δημόσιας 
Υγείας ή άλλης συναφούς ειδικότητας, ΠΕ ή ΤΕ), με αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία 

που απέκτησαν από την συμμετοχή τους την τελευταία πενταετία σε παρόμοια έργα 

καταπολέμησης κουνουπιών όπως αυτά ορίζονται στην 2.2.6. Ως ετήσια εμπειρία 

επιστήμονα θεωρείται η τετράμηνη αποκλειστική απασχόληση σε παρόμοια έργα που 

υλοποιήθηκε κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει στην 

ομάδα εργασίας έναν χειριστή ελικοπτέρου.

� Για την απόδειξη διάθεσης του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού θα πρέπει 
να προσκομιστούν:

για τα μέλη της επιστημονικής ομάδας 

- πτυχία, 

- βιογραφικά, 

- αποδεικτικά απασχόλησης τους στα έργα (πρόσληψη, ιδιωτικό συμφωνητικό 

κ.λ.π.), 

- υπεύθυνη δήλωση των επιστημόνων για την συμμετοχή τους και για την 

τουλάχιστον επί τετράμηνο παραμονής τους στην περιοχή εκτέλεσης των έργων όπου 

αποκόμισαν εμπειρία.

- συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων στα οποία συμμετείχαν, και

- υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη θέση για το 

παρόν έργο. 

Για την πιστοποίηση διάθεσης χειριστή ελικοπτέρου απαιτούνται η άδεια του και 
δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο παρόν έργο. Ακόμα θα πρέπει να συμπληρωθεί 
από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς πίνακας εμπειρίας των μελών της 

Επιστημονικής Ομάδας.
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Για την απόδειξη της στελέχωσης της ομάδας τεχνικών: 

Αναλυτική κατάσταση των έξι (6) τεχνικών που θα εργαστούν ως δειγματολήπτες / 

ψεκαστές, με γνώσεις ταυτοποίησης προνυμφών σε επίπεδο γένους, εκτίμησης 

πληθυσμιακής πυκνότητας και ορθής χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων καθώς και 
δήλωση για την εξασφάλιση της συνεργασίας με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή 

συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου 

Για την απόδειξη διάθεσης του απαιτούμενου εξοπλισμού οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να καταθέσουν:

- Άδειες κυκλοφορίας δυο(2)φορτηγών οχημάτων ανοιχτού τύπου που να προβλέπουν 

την χρήση τους ως ψεκαστικά οχήματα.

- Άδειες κυκλοφορίας δυο(2)επιβατικών οχημάτων.

- Αποδεικτικά κτήσης και βεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών εποχούμενου 

εκνεφωτήρα υπέρμικρου όγκου (ULV), βαρέως τύπου για την διενέργεια επίγειων 

ψεκασμών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου.

- Πιστοποιητικά από την ΥΠΑ- αποδεικτικά διάθεσης ψεκαστικού ελικοπτέρου, 
εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση 

αεροψεκασμών (να κατατεθούν πιστοποιητικά νηολόγησης, πιστοποιητικά 

επιθεώρησης αξιοπλοΐας ή πιστοποιητικά πτητικής ικανότητας σε ισχύ).

- Τιμολόγια-πιστοποιητικά κτήσης του λοιπού εξοπλισμού

-Αποδεικτικά διάθεσης τριών (3) GPS με δυνατότητα καταγραφής της κίνησης των 

οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, ενταγμένα σε εφαρμογή παρακολούθησης. 

- Αποδεικτικά διάθεσης και παρουσίαση του εφαρμογής καταγραφής των εργασιών 

πεδίου. Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων 

δειγματοληψιών και ψεκαστικών εφαρμογών άμεσα με την εκτέλεσή τους στο πεδίο 

και την δυνατότητα παρακολούθησης τους σε πραγματικό χρόνο από τις υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα μπορεί να ζητηθεί από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η επίδειξη του συστήματος με τον όποιο τρόπο κρίνεται 
πρόσφορος.

- Αποδεικτικά χρήσης προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS για 

την παραγωγή θεματικών χαρτών (π.χ. χάρτες συχνότητας και έντασης ψεκασμού, 
χάρτες επιδημιολογικού κινδύνου κλπ) ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες. 
Κατάθεση υποδείγματος από αντίστοιχες εργασίες.

Για τα διατιθέμενα μέσα απαιτούνται αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματα χρήσης, τυχόν 

άδειες που απαιτούνται για την νόμιμη χρησιμοποίηση τους και όποιος άλλος τρόπος 

κρίνει ο προσφέρον ότι αποδεικνύει την διάθεση την ποιότητα και χρησιμότητα τους 

για το έργο.

(1.4.5.4) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις 

λοιπές περιπτώσεις 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 
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του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό 

του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 

εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά της 1.4, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση.

Επαναλαμβάνεται ότι: Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας (πλην των 

Πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που μπορούν να είναι και 
μόνον στην Αγγλική), θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην 

Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, 
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

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.

Για τις περιπτώσεις που αφορά, γίνετε αποδεκτό το «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας» νομικών ή φυσικών προσώπων18.

18 Έγγραφο αρ.πρωτ. 2440/22.04.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας», ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6
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1.5 Υποβολή φακέλου προσφοράς - Περιεχόμενο Προσφορών 

1.5.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών - Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 23η Ιουνίου 2021 (ημέρα 

Τετάρτη) και ώρα 12:00 π.μ., στο Γραφείο 4, του Κεντρικού κτιρίου της ΠΕ Καρδίτσας 

(Τμήμα Περιβαλλοντικής υγιεινής υγειονομικού ελέγχου και δημόσιας υγείας, 
Κουμουνδούρου 29, 1ος όροφος, 43132, Καρδίτσα).

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 
προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

(κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, 
ως συστημένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν μόνο αν 

πρωτοκολληθούν ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "Έργο καταπολέμησης κουνουπιών της 

ΠΕ Καρδίτσας "

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα 

Περιβαλλοντικής υγιεινής υγειονομικού ελέγχου και δημόσιας υγείας, 
Κουμουνδούρου 29, ΤΚ 43132, Καρδίτσα, 1ος όροφος, Γρ.4)

Διακήρυξη: 1/2021

Ημ/νία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 23-06-2021 ,ώρα 12 : 00 π.μ.

Ημερομηνία Διεξαγωγής-Αποσφράγισης :               Παρασκευή, 25-06-2021 ,ώρα   12 :00 π.μ.

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμός 

τηλεφώνου και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).

(Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 

όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με 

ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου. 

μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Προσοχή - η ημερομηνία 

σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. Προσφορές που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως .

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά 

φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
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Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, δύο επί 
μέρους ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 
τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής: 

α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

1. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1.5.2 της παρούσας

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους.

3.   Υπεύθυνη δήλωση  Αναδόχου ότι από πλευράς του πληρούνται όλες οι 
τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τα απαραίτητα μέσα. 

β) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά 

στοιχεία όπως αναφέρονται αναλυτικά στην 1.5.3 της παρούσας Διακήρυξης. 

1.5.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει , επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθ. 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016 όπως εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3698/16.11.2016 αρ. απόφ. 158/2016 παράρτημα Α, 
το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική 

απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 

73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4 εδ. α, β και ζ του Ν. 4412/2016.

Διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Περιφέρειας 

Θεσσαλίας  σε μορφή αρχείου.doc (επεξεργάσιμη μορφή), για τη διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να 

το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή. 

Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και παρατίθεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών19.

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, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ , το 

οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

19 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’)
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του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Για την παρούσα σύμβαση, το ΤΕΥΔ είναι δυνατό να υπογράφεται μόνο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από αυτόν δηλώνεται ότι 
δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι 
αφορά όλους τους υπόχρεους, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον ο εν 

λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης 

αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο 

γ΄του Ν.4412/2016:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ) 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.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον 

συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και η συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ 

σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού 

εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης .

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς, κατά τη διαμόρφωση 

και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία 

δεν αντιστοιχούν στους όρους των εγγράφων της σύμβασης, αυτά δεν λαμβάνονται 
υπόψη, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν παραμείνει στο 

διαμορφωθέν από την αναθέτουσα αρχή ΤΕΥΔ .

Επισημαίνεται ότι : 

� Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να 

συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

� Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή Ένωσης, πρέπει να 

συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 

έως VI. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, όπου θα αναφέρεται ότι: 
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«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβα γνώση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ και των 

ελάχιστων απαιτήσεων της Διακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς 

στο Παράρτημα Α΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Διακήρυξης 1/2021 «Συνοπτικός 

διαγωνισμός έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Π.Ε Καρδίτσας», και 
δεσμεύομαι ότι συμμορφώνομαι πλήρως με όλους τους όρους και τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ της, διαθέτω πλήρως τον απαιτούμενο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου και θα 

προσκομίσω όλα τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Κ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ».

1.5.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει :

1. το «ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β.

1.5.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος της ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, στην περίπτωση αυτή υπόκειται σε 

έκπτωση από την διαδικασία του διαγωνισμού και ανάθεσης της σύμβασης. 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 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.

1.5.5 Λοιποί  Όροι 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της διακήρυξης. Μη αποδοχή όρων 

της διακήρυξης ή απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, 
όταν θα ελεγχθεί η προσφορά, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
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Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή 

διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που 

δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση 

νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρουν ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ.

1.6 Προϋπολογισμός – Προσφερόμενη Τιμή – Κριτήριο κατακύρωσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται το ανώτερο σε 48.387,10 Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (σύνολο 60.000,00 με το ΦΠΑ), και κατανέμεται ως 

εξής:

ΟΜΑΔΑ ΚΑΕ Προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

1.Παροχή υπηρεσιών  

κωνωποκτονίας ΚΑΕ 9779.01 48.387,10 11.612,90 60.000,00

Η παροχή υπηρεσιών κωνωποκτονίας , παρατίθενται στο Παράρτημα Β.

Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α., θα γίνουν όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Ως προς  την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές 

είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του Τεύχους Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της 

παρούσας.
2. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει της τιμής .

6. Υποψήφιος Ανάδοχος  θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή 

για το σύνολο της παρούσας, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης.
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7. Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο Μειοδότης, κατόπιν της αξιολόγησης της πληρότητας και 
εγκυρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τυχόν διαφοροποίηση ή 

παρερμηνεία στην προσφορά με το ζητούμενο από τη διακήρυξη δίνει το δικαίωμα 

στην Αναθέτουσα Αρχή να απορρίψει το εκάστοτε προϊόν (υπηρεσία) και να 

προχωρήσει στην αμέσως χαμηλότερη τιμή.
8. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 

αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη έως 30% ή μικρότερη έως 50% ποσότητα 

(άρθρο 104 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).

1.7 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού
(1.7.1). Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από 

την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την απόφαση 

334/2021 πρακτικό 12ο,30-03-2021 ΑΔΑ: ΨΝ4Θ7ΛΡ-ΝΜΝ της  Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Θεσσαλίας), στις 25-06-2021 (ημέρα Παρασκευή  ) και ώρα 12.00 πμ, στο 

Κεντρικό Κτίριο της ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Κουμουνδούρου 29, 43132, 

Καρδίτσα, 1ος όροφος), στην αίθουσα συνεδριάσεων. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 

που υποβλήθηκαν από αυτούς.

(1.7.2) Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση 

της επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο και τον φάκελο των 

δικαιολογητικών και μονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Οι φάκελοι με τις 

οικονομικές προσφορές μονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια γίνεται 
ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

(1.7.3) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, για 

εκείνους που κρίθηκαν αποδεκτοί, προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των 

οικονομικών προσφορών και στην ανακοίνωση των τιμών. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο ελέγχου των οικονομικών προσφορών 

και την ανάδειξη του μειοδότη .

Ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αναδεικνύεται η προσφορά με τη νομίμως χαμηλότερη 

τιμή, η  οποία αποτελεί  τον προσωρινό μειοδότη. 

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ανωτέρω περ. 1.7.1 έως 1.7.3, η 

αναθέτουσα αρχή, εγκρίνει τα πρακτικά με απόφασή της. Η απόφαση έγκρισης 
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των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 

απόφαση κατακύρωσης20.

(1.7.4) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 

τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
να υποβάλει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα 

με την 1.4 της παρούσας.

Στη συνέχεια, τα ως άνω δικαιολογητικά αξιολογούνται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 

που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη και εάν είναι ορθά, αναδεικνύονται οι 
αντίστοιχοι ανάδοχοι. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή προσκομίσθηκαν 

νομίμως και εμπροθέσμως αλλά δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Σε κάθε περίπτωση για την 

κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

(1.7.5) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων αποτυπώνονται σε ένα  Πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης και επικυρώνεται με την απόφαση κατακύρωσης της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση.

Μετά από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 

αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο 

τρόπο.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση.

(1.7.6) Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινήσεις για κάποιες από τις 

προσφορές, χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. Προσφορές που 

παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.

1.7.7 Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών21

(Άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

20 άρθρο 100 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν.4782/21 (ΦΕΚ36 Α)
21 άρθρο 102 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν.4782/21 (ΦΕΚ36 Α): 

«Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016». Σχετικό και το ΑΠ 2339/16-4-2021 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΔΑ 640ΗΟΞΤΒ-6Α0.
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα 

αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση 

που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και 
όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης.

1.8 Ενστάσεις
(1.8.1) Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων 

της Αναθέτουσας Αρχής ή κατά της Διακήρυξης, ως εξής: 
 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. 
 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε  προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 

το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη  δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω 

προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 (1.8.2) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 

μερικώς δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.

(1.8.3) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

(1.8.4) Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1.8.1 και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 

πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

(1.8.5) Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 

συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 
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καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική 

προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του 

π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

1.9 Εγγυήσεις - Υπογραφή Σύμβασης 

(1.9.1) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.22

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μήνες 

μετά τη λήξη της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και να περιέχει 
όλους τους όρους του. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους της παρούσας, η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή 

για μέρος, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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 (άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).

Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

(1.9.2) Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης23, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, 
δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο της παρούσας.

Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, 
καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 

τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

22 άρθρο 72  του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21  του ν.4782/21 (ΦΕΚ36 Α)
23 Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης.
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συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται (σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).

1.10 Παράδοση / Παραλαβή– Πληρωμή – Κρατήσεις
(1.10.1) Η παροχή υπηρεσιών εργασιών θα ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2021 από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει συνολικά στις αρχές 

καλοκαιριού.

 (1.10.2). Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει),

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

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016),

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%

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

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων περί νομίμων κρατήσεων, οι όροι της 

παρούσας συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

(1.10.3) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την με Αριθμ. 53/2021 Πρακτικό 6ο και ΑΔΑ:ΩΧΒ07ΛΡ-77Μ Επιτροπή που 

αντικείμενο έχει την παραλαβή υλικών και πιστοποίηση παροχής  υπηρεσιών/εργασιών της  

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καρδίτσας , η οποία και θα 

εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για όλα τα ζητήματα που 

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

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

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 

και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.

Η Ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με την 

ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη ή από τη 

σύμβαση ή από τη συνεννόηση του αναδόχου με την Υπηρεσία. 

1.11 Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία
(1.11.1) Ο ανάδοχος του έργου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της 

Σύμβασης.
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(1.11.2) Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

(1.11.3) Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο 

μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, 
σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

ΜΕΡΟΣ  Β .  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α .  Τεχνικές  Προδιαγραφές  -Υποχρεώσεις

Β .  Τεύχος  Οικονομικής  Προσφοράς  

Γ .  ΤΕΥΔ  

Δ .  Υπόδειγμα  Εγγυητικής  καλής  εκτέλεσης

Ε .  Σχέδιο  Σύμβασης
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ΜΕΡΟΣ Β΄  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ]  
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 
Στόχος των τεχνικών προδιαγραφών είναι ο προσδιορισµός των απαιτήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές 
Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήµης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη από 

τους διαγωνιζόµενους (προσφέροντες).  
Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόµενοι είναι οι ακόλουθες:  
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 

Το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας 

για το έτος 2021» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών 

παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων 

κουνουπιών, στην ΠΕ Καρδίτσας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και 

τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια. 

Περιοχή εφαρμογής: 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών για 

την καταπολέμηση κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας με επίγειους και 

από αέρος ψεκασμούς στην ΠΕ Καρδίτσας, σε όλες τις περιοχές της ΠΕ Καρδίτσας που 

αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. 

Το έργο αποσκοπεί κύρια στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, στο βαθμό που η 

καταπολέμηση κουνουπιών αποτελεί σημαντική συνιστώσα της πρόληψης ασθενειών 

που μεταδίδονται  από τα κουνούπια, όπως λοιμώξεις οφειλόμενες στον ιό του Δυτικού 

Νείλου, η ελονοσία, και άλλες ιώσεις. Ακόμη στόχος του έργου είναι η μείωση της 

όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, 

στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών, στην δημιουργία συνθηκών οικονομικής και 

τουριστικής ανάπτυξης. 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής: 

1. Εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κυριότερων εστιών αναπαραγωγής 

κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό/ αγροτικό περιβάλλον για τη μείωση της όχλησης 

εκεί όπου απαιτείται. 

2. Εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών δικτύων παρακολούθησης εντομολογικών 

δεδομένων και επιδημιολογικού κινδύνου. 

3. Ετοιμότητα και δυνατότητα άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε 

περιπτώσεις εμφάνισης κρουσμάτων εγχώριας μετάδοσης ασθενειών μεταδιδόμενων 

από κουνούπια. 

4. Συνεχής  παρακολούθηση, καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν 

το Έργο. 

Επί μέρους δράσεις 

Το έργο περιλαμβάνει: 

I. Λεπτομερή καταγραφή των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών της ΠΕ 

Καρδίτσας, προσδιορισμό των θέσεων ελέγχου (δειγματοληπτικών σταθμών) και 

δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών στο περιαστικό και αγροτικό σύστημα (webgis 

εφαρμογή). 

II. Φυτοκοινωνιολογική καταγραφή- χαρτογράφηση των υγροτοπικών συστημάτων. 

III. Επιχειρησιακό σχεδιασμό έργου. 

IV. Παρακολούθηση πληθυσμών προνυμφών μέσω συνεχών περιοδικών 

δειγματοληψιών και συνεχής αξιολόγηση της παραγωγικότητας των εστιών 

αναπαραγωγής κουνουπιών στο περιαστικό, αγροτικό και φυσικό σύστημα. 
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V. Τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων ελέγχου δειγματοληπτικών σταθμών και 

ψεκαστικών εφαρμογών με δυνατότητα άμεσης καταχώρησης στο πεδίο, με ταυτόχρονη 

ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σε πραγματικό χρόνο. 

VI. Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασμούς προνυμφοκτονίας. 

VII. Διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας από εδάφους και αέρος. Οι ψεκαστικές 

παρεμβάσεις καταχωρούνται άμεσα με την ολοκλήρωση τους σε ηλεκτρονική βάση και 

κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα Αρχή σε πραγματικό χρόνο. 

VIII. Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών. 

IX. Διενέργεια ψεκασμών ακμαιοκτονίας, περιαστιακής υπολειμματικής ακμαιοκτονίας 

και υπέρμικρου όγκου, εφόσον απαιτηθεί επί απειλών της δημόσιας υγείας. 

X. Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών- εντομολογική παρακολούθηση. 

Εγκατάσταση σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης ακμαίων και ταυτοποίηση αυτών. 

XI. Δράσεις αξιολόγησης του κινδύνου εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. 

XII. Συμπληρωματικές δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων για τη δημόσια υγεία. 

XIII. Πιστοποίηση δράσεων και παράδοση Εκθέσεων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην υλοποίηση ενεργειών σε περίπτωση ενεργούς 

εμφάνισης ασθενειών σχετικών με τη δραστηριότητα των κουνουπιών ως διαβιβαστές. 

Ο ανάδοχος θα μπορεί να προτείνει και να τροποποιεί τις δράσεις του έργου 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική, ασφαλής και περιβαλλοντικά συμβατή 

εφαρμογή του. Οι όποιες προτεινόμενες μεταβολές κατατίθενται γραπτά και κρίνονται 

από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή την 

απόρριψή τους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται οι παρακάτω επιμέρους δράσεις, οι οποίες 

αποτελούν στο σύνολό τους υποχρεώσεις του αναδόχου, που οφείλουν ο υποψήφιος 

στην τεχνική του προσφορά και να τις υλοποιήσει ως ανάδοχος. 

1. Λεπτομερής καταγραφή των σημαντικών εστιών κουνουπιών της ΠΕ Καρδίτσας– 

Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός, σήμανση και τοποθέτηση στο πεδίο 

δειγματοληπτικών σταθμών). 

Η χαρτογράφηση των σημαντικών εστιών αναπαραγωγής θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

άμεσα με την έναρξη του έργου, στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητη για την 

ορθή εκτέλεσή του, οπότε και θα πρέπει να παραδοθεί από τον ανάδοχο η 

χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα, που θα 

περιλαμβάνει τον  καθορισμό, την σήμανση και κωδικοποίηση των δειγματοληπτικών 

σταθμών, καθώς επίσης και η χωροθέτηση του σταθερού δικτύου παγίδων σύλληψης 

ακμαίων κουνουπιών. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει σε εύλογο διάστημα είκοσι ημερών από την ανάθεση του έργου 

να δημιουργήσει και να παραδώσει χαρτογραφική ηλεκτρονική πύλη (portal- Web GIS), 

το οποίο θα περιλαμβάνει τους ψηφιακούς θεματικούς/ επιχειρησιακούς χάρτες στο 

σύνολο της περιοχής παρέμβασης στην ΠΕ Καρδίτσας, με κύριο σκοπό τη δυνατότητα 

εποπτικού ελέγχου των αρμοδίων της Αναθέτουσας. Η πρόσβαση των υπηρεσιών της ΠΕ 

Καρδίτσας στην πύλη θα πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω συνδέσμου με χρήση 

κωδικού, από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (Η/Υ, tablet, smartphone). Η 

επικαιροποίηση και η προσθήκη νέων εστιών αναπαραγωγής θα είναι συνεχής και θα 

πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα και αυτόματα. 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον συνεχή προσδιορισμό του στόχου και 

των προτεραιοτήτων του προγράμματος και την ιεράρχηση των επιμέρους δράσεων και 

πιο συγκεκριμένα: 
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 Τη συλλογή και αξιολόγηση του συνόλου των πληροφοριών που αφορούν το έργο 

(επιδημιολογικά, εντομολογικά- αποτελέσματα δειγματοληψιών, μετεωρολογικά, 

χαρτογραφήσεις, εφαρμογές καταστολής, ενημερώσεις και πληροφορίες, κινήσεις 

συνεργείων κλπ). 

 Το συνεχή προγραμματισμό δράσεων και διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων 

(ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, σκευάσματα κλπ). 

 Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Την επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την ανάθεση 

αυτού, κατόπιν 

υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η έναρξη των εργασιών πεδίου προβλέπεται την 

επόμενη ημέρα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

1. Παρακολούθηση πληθυσμών προνυμφών 

Με βάση τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό των εν δυνάμει εστιών, ο ανάδοχος θα 

εκτελεί δειγματοληψίες σε όλες τις περιοχές εκτέλεσης του έργου με τακτικές περιφορές 

σε διάστημα μίας έως δυο εβδομάδων, ανάλογα με την φύση των εστιών, την 

παραγωγικότητα σε προνύμφες, την εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές, το βαθμό 

όχλησης που καταγράφεται από τα κουνούπια, το βαθμό επιδημιολογικού κινδύνου, την 

περίοδο, τα κλιματολογικά δεδομένα κ.λ.π. 

Ψεκαστικές εφαρμογές μπορεί να πραγματοποιούνται άμεσα με τον εντοπισμό των 

προνυμφών η και  αργότερα ανάλογα με την κρισιμότητα και την έκταση τους. 

Για τον έλεγχο των δειγματοληπτικών και των ψεκαστικών συνεργείων ο ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρεί και παραδίδει στην επιβλέπουσα αρχή εβδομαδιαία 

προγράμματα κίνησης των συνεργείων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα άσκησης κάθε 

μορφής ελέγχου στον ανάδοχο. Το πρόγραμμα θα παραδίδεται κάθε Παρασκευή στην 

Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση ή τροποποίηση. 

Δειγματοληψίες θα εκτελούνται στις εστίες αναπαραγωγής που βρίσκονται στο φυσικό, 

στο περιαστικό-αγροτικό σύστημα και σε απόσταση 2 χλμ. γύρω από τους οικισμούς, 

καθώς και στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών. Το σύνολο των 

αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών (παρουσία ή μη προνυμφών, γένος- αφθονία-

στάδιο ανάπτυξης προνυμφών), θα καταγράφεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα 

παρακολούθησης του έργου που θα πρέπει να παραδώσει ο Ανάδοχος εντός δέκα 

ημερών από την έναρξη του έργου στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καρδίτσας. 

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στους 

υπεύθυνους ελέγχου του έργου να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των 

δειγματοληψιών και των ψεκαστικών παρεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο, σε βάση 

δεδομένων η οποία θα τροφοδοτείται με τα εντομολογικά δεδομένα προνυμφών και 

βάσει της οποίας θα σχεδιάζονται οι μελλοντικές ενέργειες του έργου. 

2.  Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό προνυμφοκτονίας 

Αποτέλεσμα των καθημερινών δειγματοληψιών, τα οποία θα καταγράφονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα παρακολούθησης του έργου, είναι ο εντοπισμός και η 

οριοθέτηση των εκκολάψεων προνυμφών κουνουπιών, βάσει των οποίων 

πραγματοποιούνται οι ψεκαστικές εφαρμογές και καθορίζεται το πρόγραμμα κίνησης 

των ψεκαστικών συνεργείων και οι απαιτούμενοι αεροψεκασμοί. 

 

Εφαρμογές σε περιαστικό- αγροτικό- αστικό περιβάλλον  και σε φυσικά συστήματα 

 Έλεγχοι και εφαρμογές προνυμφοκτονίας θα πραγματοποιούνται στο περιαστικό 

σύστημα των οικισμών που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα όχλησης, ενεργά 

προβλήματα δημόσιας υγείας ή που έχουν ιστορικό εκδήλωσης κρουσμάτων του ιού του 

Δυτικού Νείλου. 
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 Οι έλεγχοι και εφαρμογές προνυμφοκτονίας στο περιαστικό - αστικό σύστημα θα 

πραγματοποιούνται σε τακτικά διαστήματα, ανάλογα με την φύση και την έκταση των 

εστιών και τα εντομολογικά, επιδημιολογικά, μετεωρολογικά δεδομένα. Οι εφαρμογές 

θα προγραμματίζονται και θα προαναγγέλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία 

και θα έχει την δυνατότητα να επιβάλει τις αλλαγές που κρίνει αναγκαίες και να τις 

παρακολουθεί όποτε και με όποιο τρόπο το επιλέξει. 

 Κάθε έλεγχος / εφαρμογή στο περιαστικό - αστικό σύστημα θα περιλαμβάνει 

έλεγχο όλων των δειγματοληπτικών σταθμών του περιαστικού σε ακτίνα δύο 

χιλιομέτρων από τον οικισμό και ψεκασμό των εστιών όπου θα ανευρίσκονται 

προνύμφες κουνουπιών. Επίσης θα ελέγχονται οι σημαντικές εστίες αναπαραγωγής 

κουνουπιών σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών. 

3.  Διενέργεια ψεκασμών προνυμφοκτονίας 

Ο εντοπισμός εστιών παραγωγής στο περιαστικό σύστημα καθώς και οι μικρής έκτασης 

εστίες του φυσικού συστήματος θα καλύπτονται από συνεργεία επίγειου ψεκασμού με 

τον κατάλληλο εξοπλισμό, εποχούμενα ψεκαστικά συστήματα και επινώτιους 

ψεκαστήρες . Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται στο σύνολο των εστιών στις οποίες 

εντοπίστηκαν προνύμφες κουνουπιών, σύμφωνα με τα ημερήσια δελτία ελέγχου. 

Από αέρος ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται σε εστίες σημαντικής έκτασης της ΠΕ 

Καρδίτσας, δυσπρόσιτες από εδάφους ή με αδυναμία πρόσβασης, που χαρακτηρίζονται 

συχνά από υψηλή βλάστηση. Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιούνται από ψεκαστικό 

drone, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία και η ΥΠΑ. 

Οι ψεκασμοί θα γίνονται με προνυμφοκτόνο βιολογικό σκεύασμα με βαθμονομημένα 

ψεκαστικά συστήματα ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη διασπορά του ψεκαστικού 

μίγματος στις επιθυμητές συγκεντρώσεις ανά επιφάνεια και το επιθυμητό μέγεθος του 

σταγονιδίου. Το ψεκαστικό μίγμα θα παρασκευάζεται την ίδια μέρα λίγο πριν την 

έναρξη της ψεκαστικής εφαρμογής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές στις 

σχετικές αδειοδοτήσεις και τις διατάξεις των αρμόδιων φορέων. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για την ώρα, την θέση και 

την έκταση των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός από αέρος την 

προηγουμένη ημέρα από την εκτέλεση του ψεκασμού. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τα απαιτούμενα εντομοκτόνα σκευάσματα 

για την εκτέλεση του έργου. Τα σκευάσματα θα είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες 

Εθνικές Αρχές και η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του 

σκευάσματος, όπως αυτή ορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία, και στην σχετική 

άδεια του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ’ αιτίας των ψεκαστικών 

εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, 

επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των 

ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να κάνουν εφαρμογή του 

ψεκαστικού υγρού με πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (μάσκα, φόρμα, γάντια κλπ). 

Ακόμα, η διαχείριση των υπολειμμάτων εντομοκτόνων μετά τους ψεκασμούς αποτελεί 

ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου. 

Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των συσκευασιών τους δηλαδή η 

προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους θα γίνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης και φύλαξης, ενώ η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να διενεργεί κατά την κρίση της ελέγχους καταλληλότητας των 

σκευασμάτων. 

4. Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών 

Σε περιπτώσεις ψεκασμών μεγάλων επιφανειών, υψηλής δυσκολίας (ψηλή βλάστηση, 

λύματα κ.α.) θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος επιτυχίας του ψεκασμού. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται εντός 24ώρου όταν χρησιμοποιείται βάκιλος ή μετά από 



ΑΔΑ: ΨΒΚΒ7ΛΡ-Μ7Β



24 έως 72 ωρών από τον ψεκασμό, όταν χρησιμοποιείται αναστολέας ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ανεπιτυχούς ψεκαστικής εφαρμογής, ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται άμεσα. 

Στην περίπτωση που οι επιβλέποντες του έργου θεωρήσουν χρήσιμη την διενέργεια ή 

επανάληψη ψεκασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες 

ενέργειες. 

5.  Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των 

ακμαίων κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η 

παρακολούθηση αυτή γίνεται μέσω δικτύου δειγματοληπτικών σταθμών με χρήση 

παγίδων σύλληψης ακμαίων εντόμων σε τουλάχιστον 6 θέσεις. Τα συλληφθέντα ακμαία 

κουνούπια θα ταυτοποιούνται άμεσα από τον ανάδοχο ανά γένος ή και είδος σε 

περιπτώσεις εκδήλωσης ασθενειών. Τα δεδομένα συλλογής θα καταγράφονται και θα 

γνωστοποιούνται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός εβδομάδος και θα αποτελούν 

παράγοντες για την λήψη αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών. Ο άμεσος 

διαχωρισμός, η ταυτοποίηση και η καταμέτρηση των ακμαίων κουνουπιών συνιστούν 

την εντομολογική επιτήρηση, απαραίτητη διαδικασία για την οργάνωση, σχεδιασμό, 

εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου και έλεγχο του έργου. 

6.  Διενέργεια ψεκασμών ακμαιοκτονίας 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την ανάληψη 

δράσεων εκνεφώσεων ULV (Ultra Low Volume, υπέρμικρος όγκος) στην περίπτωση που 

θα υπάρξει η σχετική ανάγκη για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας καθώς και 

σχετική άδεια. Οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με εγκεκριμένα 

σκευάσματα και σύμφωνα με τις οδηγίες εφαρμογής τους. 

7. Συμπληρωματικές δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων για την δημόσια υγεία 

Ο ανάδοχος οφείλει σε περίπτωση εκδήλωσης κρουσμάτων ασθενειών που σχετίζονται 

με την δραστηριότητα των κουνουπιών να συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς, 

Ελληνικούς(Περιφέρεια Θεσσαλίας, Υ.Υ., ΕΟΔΥ κλπ) και Διεθνείς (E.C.D.C., W.H.O κλπ), 

σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των υπηρεσιών και των επιτροπών της Αναθέτουσας 

Αρχής, τα σχετικά εθνικά και ευρωπαϊκά σχέδια ανταπόκρισης και τις επικρατούσες 

διεθνείς προδιαγραφές και ορθές πρακτικές. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τροποποιεί τα προγράμματα και τις δράσεις του με πρωταρχικό 

στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την δημόσια υγεία και να πραγματοποιεί 

δράσεις με κύριο στόχο την αντιμετώπιση διαβιβαστών που ενέχονται στη μετάδοση 

ασθενειών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία φορέων. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης κρουσμάτων ασθενειών στην μετάδοση των οποίων ενέχονται 

είδη κουνουπιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες δράσεις για τον 

περιορισμό της πιθανότητας διάδοσης του λοιμογόνου παράγοντα. 

8. Συμπληρωματικές δράσεις για την ενημέρωση υπηρεσιών, φορέων και πολιτών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις εργασίες που 

πραγματοποιεί, τα προγράμματα κίνησης και τυχόν τροποποιήσεις για αιτιολογημένο 

λόγο. Η ενημέρωση των Αρχών θα γίνεται με αποστολή εβδομαδιαίων προγραμμάτων 

δράσης και κίνησης συνεργείων από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και οι τυχόν 

τροποποιήσεις προγράμματος που θα προκύπτουν λόγω σημαντικής ανάγκης θα 

κοινοποιούνται από την προηγουμένη της πραγματοποιούμενης δράσης. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους 

πολίτες, μέσω της οποίας ο όποιος ενδιαφερόμενος θα μπορεί κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου να ενημερώνει για την ύπαρξη νέων ή μη εντοπισμένων εστιών 

αναπαραγωγής κουνουπιών, να διατυπώνει παράπονα, να ενημερώνεται για ζητήματα 

που αφορούν το έργο κ.α. Οι κλήσεις που θα πραγματοποιούνται θα καταγράφονται 

από τον ανάδοχο και θα δίνονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε κάθε ζήτηση. Ο ανάδοχος 

οφείλει να ανταποκρίνεται στις κλίσεις που θα αναφέρουν αυξημένη παρουσία 
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κουνουπιών με παρουσία συνεργείου εντός δύο ημερών για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίζει επιστημονικά την Περιφέρεια Θεσσαλίας για 

ζητήματα που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης και να παρίσταται δια του 

επιστημονικού υπεύθυνου του έργου σε συναντήσεις με λοιπούς φορείς και να 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου όποτε του ζητηθεί. 

9. Πιστοποίηση δράσεων - παραδοτέα του έργου και πληρωμές. 

Για την πιστοποίηση του έργου και των πραγματοποιούμενων δράσεων ο ανάδοχος 

οφείλει να καταθέτει τακτικά στην επιτροπή  που αφορά  παραλαβή  υλικών και 

πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών/ εργασιών αρμοδιότητας Δ/ΝΣΗΣ Δημόσιας Υγείας 

και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Καρδίτσας για το έτος 2021 και συγκροτήθηκε με την 

αριθμ 53/2021 απόφαση, πρακτικό 6
ο
 /08-02-2021 και ΑΔΑ:ΩΧΒ07ΛΡ-77Μ  

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών με αναφορά των οικισμών που θα 

ελεγχθούν από το κάθε συνεργείο. Το πρόγραμμα θα υποβάλλεται κάθε Παρασκευή 

πριν την εβδομάδα εφαρμογής. Εβδομαδιαίος απολογισμός εργασιών ανά συνεργείο 

και ανά οικισμό. Θα παραδίδεται κάθε Τρίτη για τις εργασίες της προηγούμενη ς 

εβδομάδας. 

Ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται 

 Να εγκαταστήσει εντός δέκα ημερών από την ανάθεση του έργου και να 

λειτουργεί καθημερινά ηλεκτρονική εφαρμογή καταχώρησης και μετάδοσης των 

δεδομένων πεδίου σε πραγματικό χρόνο. Η βάση δεδομένων της εφαρμογής θα πρέπει 

να περιλαμβάνει όλες τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών της ΠΕ Καρδίτσας και πεδία 

που θα καταχωρούνται, άμεσα με την ολοκλήρωση τους, η ημερομηνία εφαρμογής, η 

θέση και ο κωδικός του σταθμού, η παρουσία προνυμφών, η έκταση ψεκασμών και το 

σκεύασμα που απαιτήθηκε. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία άμεσα με την ολοκλήρωση της δράσης, ώστε αυτή να είναι σε 

θέση να παρακολουθεί και να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο όλες τις δράσεις 

δειγματοληψιών (αποτελέσματα δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών) και 

ψεκασμών (θέσεις και εκτάσεις που ψεκάζονται) που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

του έργου. 

 Να επιβεβαιώνει την κίνηση των συνεργείων με την καταγραφή της μέσω 

συσκευών GPS, με τις οποίες θα είναι εφοδιασμένα τα οχήματα. Η κίνηση των 

συνεργείων θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθείται από τους ελεγκτικούς φορείς της 

Περιφέρειας σε πραγματικό χρόνο καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Πέραν των ως άνω ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ως παραδοτέα του 

έργου  

Α. Ενδιάμεση έκθεση προόδου (Π1) που θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών 

και των δεδομένων του πρώτου ημίσεος του έργου. 

Β. Τελική έκθεση (Π2) που θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, των 

δεδομένων και προτάσεις βελτίωσης. 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη της πιστοποίησης- τεκμηρίωσης των εργασιών που 

πραγματοποιεί με όποιον άλλο επιπλέον τρόπο κρίνει πρόσφορο. 

Πέραν των όλων των ανωτέρω, (προγράμματα, εφαρμογή παρακολούθησης στόλου 

οχημάτων, χαρτογραφική ηλεκτρονική πύλη (portal- Web GIS),χάρτες φυσικών 

συστημάτων, ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης δεδομένων, αποτελέσματα δικτύου 

εντομολογικής παρατήρησης ακμαίων κουνουπιών) ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει ενδιάμεση έκθεση πεπραγμένων για τις εργασίες που θα 

πραγματοποιηθούν μέχρι τέλος Ιουλίου και τελική έκθεση μετά την ολοκλήρωση του 

έργου, που θα περιλαμβάνει συνολική παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

του έργου, προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά 
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την χρονική περίοδο ισχύος της σύμβασης με προτάσεις για τον τρόπο επίλυσης τους 

καθώς και προληπτικές ενέργειες για την πρόληψη τους. 

 

 

 

Τεκμηρίωση 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πιστοποίηση και τεκμηρίωση των δράσεων του. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει: 

1. Να υποβάλει εγκαίρως τα εβδομαδιαία προγράμματα και τους απολογισμούς 

εργασιών. 

2. Να υποβάλει τα προβλεπόμενα παραδοτέα, ολοκληρωμένα, αναλυτικά και σαφή. 

3. Να παρέχει έγκαιρα και υποστηρίζει διαρκώς την δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου 

της κίνησης των συνεργείων σε πραγματικό χρόνο (έλεγχος κίνησης στόλου με χρήση 

GPS) και τη δυνατότητα άμεσης επαφής των αρμόδιων της Αναθέτουσας Αρχής με τους 

συμμετέχοντες εργαζόμενους. 

4. Να παρέχει έγκαιρα και υποστηρίζει διαρκώς την δυνατότητα ηλεκτρονικής 

καταγραφής του συνόλου των πληροφοριών των εργασιών πεδίου σε ηλεκτρονικά 

πρωτόκολλα παρακολούθησης του έργου (δειγματοληψιών και ψεκασμών). Η 

κοινοποίηση όλων των δεδομένων στην Διευθύνουσα Υπηρεσία θα γίνεται σε 

πραγματικό χρόνο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης δεδομένων. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Απαιτούμενο Προσωπικό 

Για την εκτέλεση όλου του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ 

ελάχιστο το ακόλουθο προσωπικό: 

 Επιστημονική Ομάδα 

Θα πρέπει να αποτελείται από δύο τουλάχιστον επιστήμονες (Γεωπόνοι, Βιολόγοι, 

Χημικοί, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, ή άλλης συναφούς ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ) με 

αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία που απέκτησαν σε Περιφερειακά έργα καταπολέμησης 

κουνουπιών κατά την τελευταία πενταετία (2016-2020). Ως ετήσια εμπειρία επιστήμονα 

θεωρείται η κατ’ ελάχιστον τετράμηνη απασχόληση σε παρόμοιο έργο που υλοποιήθηκε 

κατά την τελευταία πενταετία. 

Ο ένας εκ των επιστημόνων, ορισμένος ως επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, θα 

πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην διαχείριση προβλημάτων 

υγείας και επιδημικών φαινομένων ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών. Ο 

ορισμένος ως επιχειρησιακός υπεύθυνος, θα έχει την ευθύνη της καθημερινής 

υλοποίησης του έργου, με συνεχή παρουσία στο πεδίο εφαρμογής του έργου.  

Η επιστημονική ομάδα, πέραν του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού των 

καθημερινών εργασιών των συνεργείων δειγματοληψιών και ψεκαστικών εφαρμογών, 

έχει την ευθύνη υλοποίησης όλων των υποστηρικτικών εργασιών (εντοπισμός, 

χαρτογράφηση και αξιολόγηση προσωπικού, ταυτοποίηση προνυμφών και ακμαίων, 

παραγωγή παραδοτέων κλπ). Επίσης έχει την ευθύνη της νομιμότητας, ασφάλειας και 

περιβαλλοντικής συμβατότητας των εφαρμογών και της διαχείρισης κρίσεων και 

έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με το έργο. 

Τυχόν αντικατάσταση επιστήμονα μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια του έργου μόνο 

κατόπιν γραπτής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και πάντα από αντικαταστάτες που 

καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 

Ειδικά η παρουσία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Έργου στην περιοχή υλοποίησης 

του έργου επιβάλλεται σε περιπτώσεις προβλημάτων σχετιζόμενων με τη δημόσια υγεία 

ή όποτε του ζητηθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Για την απόδειξη διάθεσης του κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού θα πρέπει να 

κατατεθούν για τα 

 

μέλη της επιστημονικής ομάδας 

 

o πτυχία, 

o βιογραφικά, 

o αποδεικτικά απασχόλησης τους στα έργα (πρόσληψη, ιδιωτικό συμφωνητικό 

κ.λ.π.), 

o υπεύθυνη δήλωση του επιστήμονα για την συμμετοχή του και για την παραμονή 

του στην περιοχή εκτέλεσης των έργων όπου αποκόμισε εμπειρία. 

o συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων στα οποία συμμετείχαν,  

o υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στην συγκεκριμένη θέση για το 

παρόν έργο. 

o Για την πιστοποίηση διάθεσης χειριστή ΣμηΕΑ (drone) απαιτούνται η άδεια του 

και δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο παρόν έργο. Ακόμα θα πρέπει να 

συμπληρωθεί από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς πίνακας εμπειρίας των 

μελών της Επιστημονικής Ομάδας. 

 Χειριστής  ΣμηΕΑ (drone) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώνει την ομάδα έργου με χειριστή ΣμηΕΑ (drone), ο 

οποίος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση- άδεια της ΥΠΑ και να είναι 

διαθέσιμος όποτε απαιτηθεί ανάγκη αεροψεκασμού. 

 Τεχνικούς 

Διαθεσιμότητα έξι τεχνικών με γνώσεις δειγματοληψίας και ψεκαστικών εφαρμογών για 

την στελέχωση των συνεργείων. 

Για την απόδειξη στελέχωσης της ομάδας τεχνικών θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτική 

κατάσταση των τεχνικών που θα εργαστούν ως δειγματολήπτες / ψεκαστές, με γνώσεις 

ταυτοποίησης προνυμφών σε επίπεδο γένους, εκτίμησης πληθυσμιακής πυκνότητας και 

ορθής χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων καθώς και δήλωση για την εξασφάλιση της 

συνεργασίας.  

 

Απαιτούμενος Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός 

Για την εκτέλεση όλου του έργου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ 

ελάχιστο το ακόλουθο εξοπλισμό: 

- Δύο (2) Φορτηγά Επαγγελματικά Αυτοκίνητα ανοικτού τύπου (pickup) με άδεια χρήσης 

για την εκτέλεση των επίγειων ψεκασμών. 

- Ένα (1) ψεκαστικό ΣμηΕΑ (drone), εφοδιασμένο με τον απαραίτητο ψεκαστικό 

εξοπλισμό και τις προβλεπόμενες άδειες και δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση 

αεροψεκασμών. 

- Δύο (2) Ι.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα για μετακινήσεις προσωπικού. 

- Δύο (2) τροχήλατα/εποχούμενα βενζινοκίνητα ψεκαστικά υψηλής πίεσης. 

- Μία (1) τροχήλατη/εποχούμενη ψεκαστική μονάδα ULV για την πραγματοποίηση 

ψεκαστικών εφαρμογών εκνέφωσης. 

- Παγίδες σύλληψης ακμαίων κουνουπιών. 

- Δύο (2) συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της κίνησης των 

ψεκαστικών συνεργείων (GPS)και ένα (1) για την καταγραφή της πτήσης του drone. 

- Σύστημα παρακολούθησης των εργασιών πεδίου, όπου καταχωρούνται άμεσα τα 

δεδομένα δειγματοληψιών με την συλλογή και των ψεκαστικών εφαρμογών μετά την 

εκτέλεσή τους στο πεδίο και δίνεται τη δυνατότητα παρακολούθησης αυτών από τις 

υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής σε πραγματικό χρόνο. 
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- Χρήση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS για την παραγωγή 

θεματικών χαρτών(π.χ. χάρτες συχνότητας και έντασης ψεκασμού, χάρτες 

επιδημιολογικού κινδύνου κλπ) ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες. 

Για την απόδειξη διάθεσης του απαιτούμενου εξοπλισμού οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

καταθέσουν: 

- Άδειες κυκλοφορίας δύο (2) φορτηγών οχημάτων ανοιχτού τύπου στις οποίες θα 

βεβαιώνεται η άδεια χρήσης τους για ψεκαστικές εργασίες. 

- Άδειες κυκλοφορίας δύο (2) επιβατικών οχημάτων. 

- Αποδεικτικά κτήσης και βεβαίωση τεχνικών προδιαγραφών εποχούμενου εκνεφωτήρα 

υπέρμικρου όγκου (ULV), βαρέως τύπου για την διενέργεια επίγειων ψεκασμών 

ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου. 

- Πιστοποιητικά από την ΥΠΑ- αποδεικτικά διάθεσης ψεκαστικού ΣμηΕΑ (drone), 

εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την πραγματοποίηση 

αεροψεκασμών. 

- Τιμολόγια-πιστοποιητικά κτήσης του λοιπού εξοπλισμού 

-Αποδεικτικά διάθεσης τριών (3) GPS με δυνατότητα καταγραφής της κίνησης σε 

πραγματικό χρόνο, ενταγμένα σε εφαρμογή παρακολούθησης. 

- Αποδεικτικά διάθεσης και παρουσίαση του εφαρμογής καταγραφής των εργασιών 

πεδίου. Η εφαρμογή θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων 

δειγματοληψιών και ψεκαστικών εφαρμογών άμεσα με την εκτέλεσή τους στο πεδίο και 

την δυνατότητα παρακολούθησης τους σε πραγματικό χρόνο από τις υπηρεσίες της 

Αναθέτουσας Αρχής. Κατάθεση υποδείγματος. Εφόσον κριθεί απαραίτητο θα μπορεί να 

ζητηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού η επίδειξη του συστήματος με τον όποιο τρόπο 

κρίνεται πρόσφορος. 

- Αποδεικτικά χρήσης προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών GIS για 

την παραγωγή θεματικών χαρτών (π.χ. χάρτες συχνότητας και έντασης ψεκασμού, 

χάρτες επιδημιολογικού κινδύνου κλπ) ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες. 

Κατάθεση υποδείγματος από παρόμοιες εργασίες. 

Για τα διατιθέμενα μέσα απαιτούνται αποδεικτικά κτήσης ή δικαιώματα χρήσης, τυχόν 

άδειες που απαιτούνται για την νόμιμη χρησιμοποίηση τους και όποιος άλλος τρόπος 

κρίνει ο προσφέρον ότι αποδεικνύει την διάθεση την ποιότητα και χρησιμότητα τους για 

το έργο. 

 

Σκευάσματα 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθευθεί και να χρησιμοποιήσει τα 

απαιτούμενα εντομοκτόνα σκευάσματα για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Τα 

σκευάσματα θα είναι τα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές και η χρήση τους 

θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως τους στην σχετική άδεια του αρμόδιου 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, βάση του  με Αριθμ. πρωτ. 386/11808/ 

15-2-2021 εγγράφου «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την αντιμετώπιση των 

κουνουπιών» και ΑΔΑ: Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25. 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ’ αιτίας των ψεκαστικών 

εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, 

επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των 

ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να χρησιμοποιούν κατά την ώρα 

εργασίας πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (μάσκα, φόρμα, γάντια κλπ). 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου, στην 

ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στον περιορισμό των επιπτώσεων 

σε όλους τους οργανισμούς μη στόχους και για την εν γένει προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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Ακόμα, η διαχείριση των υπολειμμάτων εντομοκτόνων μετά τους ψεκασμούς αποτελεί 

ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου. Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των 

συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους θα γίνεται 

από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης 

και φύλαξης, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργεί κατά την κρίση της ελέγχους 

καταλληλότητας των σκευασμάτων. 

 

Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα γίνει κατά ή εξ’ αιτίας των ψεκαστικών 

εφαρμογών που διενεργεί καθώς και για την ασφάλεια εργαζομένων, κατοίκων, 

επισκεπτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι οι χειριστές των 

ψεκαστικών μέσων, για δική τους ασφάλεια, πρέπει να χρησιμοποιούν κατά την ώρα 

εργασίας πλήρη εξοπλισμό προφύλαξης (μάσκα, φόρμα, γάντια κλπ). 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη περιβαλλοντική συμβατότητα του έργου, στην 

ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στον περιορισμό των επιπτώσεων 

σε όλους τους οργανισμούς μη στόχους και για την εν γένει προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Ακόμα, η διαχείριση των υπολειμμάτων εντομοκτόνων μετά τους ψεκασμούς αποτελεί 

ευθύνη και υποχρέωση του αναδόχου. Η συνολική διαχείριση των σκευασμάτων και των 

συσκευασιών τους δηλαδή η προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση τους θα γίνεται 

από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ορθής αποθήκευσης 

και φύλαξης, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να διενεργεί κατά την κρίση της ελέγχους 

καταλληλότητας των σκευασμάτων. 

 

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το έργο με την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης και να τηρήσει τα αναφερόμενα στην παρούσα 

χρονοδιαγράμματα παραδοτέων. 

 Οι εργασίες του έργου θα εκτελούνται καθημερινά σε εβδομαδιαία πενθήμερη 

βάση. Εάν υπάρξει ανάγκη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις προβλημάτων δημόσιας υγείας, οι 

εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται και κατά τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής ή αργιών, 

προκειμένου να διασφαλισθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

 Ο ανάδοχος υπόκειται στο συνεχή έλεγχο τήρησης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την αρμόδια 

επιβλέπουσα υπηρεσία (Δ.Δ.Υ.) με τρόπους που θα επιλεχθούν και με σκοπό την ορθή 

εκτέλεση του έργου. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άμεσα τις όποιες πληροφορίες 

του ζητηθούν και αφορούν τις κινήσεις του προσωπικού του, τα καθημερινά δεδομένα 

δειγματοληψιών και ψεκασμών, τη χρήση των σκευασμάτων, τα αποτελέσματα 

συλλογής ακμαίων κουνουπιών. 

 Με δεδομένο ότι η ένταση εφαρμογής του έργου ποικίλει και προσδιορίζεται από 

παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν, ο ανάδοχος είναι σημαντικό να είναι σε 

θέση να διαθέσει πρόσθετους πόρους σε κρίσιμα διαστήματα εφαρμογής του έργου 

προκειμένου να καλυφθούν ιδιαίτερες και σημαντικές ανάγκες. Η δυνατότητά του και η 

δέσμευση διάθεσης πρόσθετων πόρων θα πρέπει να δηλωθεί στην προσφορά του. Η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, θα μπορεί να μεταβάλει ποσοτικά τις ως άνω προβλεπόμενες 

δράσεις, αυξομειώνοντας αντίστοιχα τις επιμέρους ενέργειες ανάλογα με τα 

εντομολογικά και επιδημιολογικά δεδομένα και τις κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν ανά περίοδο.  

 Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθήσει τις όποιες μεταβολές του υποδειχθούν στο 

πλαίσιο του έργου, αυξομειώνοντας αντίστοιχα τις προβλεπόμενες δράσεις που 

αναφέρονται στο παρόν. 
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Διάρκεια έργου-Παρατάσεις 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 

15/11/2021 για τις εργασίες πεδίου και την εν συνεχεία παράδοση της Τελικής Έκθεσης 

πεπραγμένων αυτού. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης του 

προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην 

παρούσα προκήρυξη: 

 Λόγω των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη των προνυμφών των 

κουνουπιών. 

 Λόγω της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου από άλλους φορείς ή για άλλους 

λόγους αποκλειστικής δικής της ευθύνης. 

 Λόγω προβλημάτων Δημόσιας Υγείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

(Ο παρακάτω πίνακας συµπληρώνεται και τοποθετείται στο φάκελο της Οικονοµικής 
Προσφοράς)  
Της 
επιχείρησης:................................................................................................................................ 
Με  έδρα: ∆.Ε.   ........................................................................................................................... 
                      ……………………………………………………………………………………………. 

Fax:. 
Τηλεφ:   
 
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤO EΡΓΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ» και των συνθηκών 

εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών, δηλώνω ότι συµφωνώ απόλυτα µε όλα τα ανωτέρω 

και υποβάλλω την παρούσα προσφορά, ως ακολούθως  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

   

1 Παροχή υπηρεσιών κωνωποκτονίας 

στο Νοµό Καρδίτσας 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α: 

  Φ.Π.Α  24% : 

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α: 

   

 

 

   

   

   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/Ηµεροµηνία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΕΥΔ  

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  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Κουμουνδούρου 29, Καρδίτσα, 43132] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Χατζηνικολιδάκης  Σταμάτης] 

- Τηλέφωνο: [24413 -50107] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.hatzinikolidakis@thessaly.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (CPV: )] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

 

              ] 

- 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 αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (δ/νση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση; 

[……] 

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 
κατάλογο: 
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 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:  

 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
(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 άλλους; 

[ ] 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, υπεύθ. συγκεκριμένων καθήκοντων): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
γ) [……] 
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κοινοπραξίας. 
Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

- 

 
 

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 εκπροσώπου 
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 …): 

[……] 

 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  
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. 

 
 

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 καταδίκες 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 
2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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): 
[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,  

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 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): 
[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας 
έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
 

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 
ασφάλισης, 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; Διευκρινίστε: 
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 ; 
 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]· α)[……]· 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

γ.2)[……] γ.2)[……] 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

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): 
[……][……][……] 



ΑΔΑ: ΨΒΚΒ7ΛΡ-Μ7Β



 

 

 

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 
καταστάσεις : 
α) πτώχευση  
β) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
γ) ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού )  
δ) 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 συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσεις  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό/ά επαγγελματικό/ά 
παράπτωμα/παραπτώματα, και ειδικότερα για τους λόγους που 
εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016 (Α  ́147) αναφορικά με τις παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας; 
 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[.......................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  
[..........……] 

 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 
στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Χρειάζεται ειδική έγκριση (ή να είναι ο οικονομικός φορέας 
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού) για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης : 
 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός 
φορέας 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 ιδιωτικούς: 

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 
    
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως 
τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
 
 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό 
εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση 
της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών, ή/και 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α) [......................................……] 
β) [......................................……] 

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

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) 
της σύμβασης: 

[....……] 

 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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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 αναφέρονται1, 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 δωρεάν2. 

 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της αριθ. ……/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού  
διαγωνισμού με αντικείμενο την [ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.]. 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) (από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα δηλωθέντα πρόσωπα στο Μέρος ΙΙ.Β του παρόντος ΤΕΥΔ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του οικονομικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (Άρθρο 
79Α Ν. 4412/2016). 
Στην αντίθετη περίπτωση (δηλ. όταν δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
3
. 

                                                           
1
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

2
 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. 

 
3 Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’  
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Ονοµασία Τράπεζας...............................................................................  

Κατάστηµα.............................................................................................  
Ηµεροµηνία Έκδοσης..........  
Προς: ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρεια Θεσσαλίας, ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας,  Τµήµα Περ/κης Υγιεινής  Υγειονοµικού Ελέγχου και ∆ηµόσιας 
Υγείας. 
∆ιεύθυνση: Κουµουνδούρου 29 

Εγγύηση µας υπ΄αριθµ. …………………………………………………………………….. 
ποσού ολογράφως: 
…………………………………………………………………………………(αριθµητικώς:………
…………………) ευρώ.  
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ολογράφως: 
……………………………………………………………………….. 
 (αριθµητικώς:…………………………) ευρώ.  
υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
…………………………………………, 

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

 

ή  

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) 
.....................................,  

ΑΦΜ: ………………………….., 
(διεύθυνση)…………………………………………………………….. ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νοµικών προσώπων  
 
α) (πλήρη επωνυµία) ......................., ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
 β) (πλήρη επωνυµία) ......................., ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….  
γ) (πλήρη επωνυµία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) …………………….  

(συµπληρώνεται για όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)  
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης σύµφωνα µε την ΑΠ: …………………. ∆ιακήρυξη 
για την παροχή υπηρεσιών «Έργο καταπολέµησης κουνουπιών» στην ΠΕ Καρδίτσας 
για το χρονικό διάστηµα µέχρι 15.11.2021 Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού 

……………………………………….  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµιά από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 15.11.2021.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε’  
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Για την παροχή υπηρεσιών έργου καταπολέµησης κουνουπιών της Π.Ε. Καρδίτσας. 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ  ΤΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ( Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) » 

 
 
Στη Λάρισα σήμερα την………… ημέρα ……………….  του μηνός…….…….. του έτους  2021, 
μεταξύ των: 
 
1) Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό 
Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 

 
2) Της …………………………. εταιρίας Απεντομώσεων -Απολυμάνσεων …………. νομίμως 

εκπροσωπούμενης από τον ……………... ……………….., με έδρα την …………………………………, με 
Α.Φ.Μ. …………………., Δ.Ο.Υ. ………………..… (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  όπως ισχύει, 
2. Την παρ. 7 του άρθρου 6 του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθµίσεις για 

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 
Ενσωµάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ»,ΦΕΚ 85/Α/11-4-12 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων 

του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε 
την προσθήκη του Ν. 3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης 
δηµοσίευσης», 

5. του Ν. 4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων 
& αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης 
συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 - περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

7. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-
2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών” (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ 147/Α/08-
08-2016). 

11. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α’ 107)  « Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
στην οδηγία 2011/17 της 16.02.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές »  
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12. Την µε αριθµ.158/2016 απόφαση της ΕΑ.∆Η.ΣΥ. µε θέµα « Έγκριση του  
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆ )του άρθρου 79 παρ.4 του 
Ν.4412/2016 (Α’147)για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών» (Β’3698). 
13. τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 
14. Το Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ Α /27-12-2010, Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας), 

όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 4788/ΤΕΥΧΟΣ Β-26.10.2018 ΑΠΟΦ.15840/156612. 
15. Το άρθρο 4 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)». 
16. Την αριθµ. 158840/156612/4-10-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) «Έγκριση της 
Αρίθµ. 146/2018 (ορθή επανάληψη ) απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί ολικής  τροποποίησης -επικαιροποίησης του Π.∆ 
129/2010 (ΦΕΚ222/Α/27-12-2010) Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως 
ισχύει ». 

17. Την αρίθµ. 26/2019 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας που αφορά 

στην επικύρωση του αποτελέσµατος των εκλογών της 26ης  Μαϊου 2019 οι οποίες 
διεξήχθησαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανάδειξη των Περιφερειακών 
Αρχών και στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασµών, 
του Περιφερειάρχη των τακτικών και των αναπληρωµατικών Περιφερειακών 
Συµβούλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο από 01/09/2019 έως 
31/12/2023. 

18. την αριθμ. 243747/18-12-20, ( ΑΔΑ :ΨΧΘΥΟΡ10-ΑΥΤ) επικύρωση της απόφασης του 

Περιφερειακού  Συμβούλιου Περιφέρειας Θεσσαλίας  περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού  του Οικονομικού Έτους 2021, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας. 

19. του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α’ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
20. Το αρίθµ. 21REQ008087530 2021-02-03 πρωτογενές αίτηµα στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) µε µοναδικό αριθµό  για το οποίο 
υπήρξε έγκριση  µε το αντίστοιχο 21REQ008105451 2021-02-08 για διάφορες 
Υγειονοµικές Υπηρεσίες του έτους 2021. 

21. Την αρίθµ. 1512/2020 πρακτικό 37o/24-12-2020  Α∆Α: Ω2417ΛΡ-0Ο7 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας  µε την οποία εγκρίθηκε η έγκριση 
διάθεσης πίστωσης.  

22. Την µε Α/Α 495/03- 02-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη περί δέσµευσης  δαπάνης 
60.000€ µε αριθµό πρωτ. 39590/03-02-2021και Α∆Α:ΨΜ8Ρ7ΛΡ-Φ64 στον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας  Θεσσαλίας , Περιφερειακή  Ενότητα Καρδίτσας 
και συγκεκριµένα  στον Ειδικό Φορέα 071, µε Κωδικό 9779.01 µε εγκριθείσα πίστωση 

έτους 2021 :960.000,00€. 
23. Την αριθµ. 334/2021 Πρακτικό 12ο  /30-03-2021 Α∆Α :ΨΝ4Θ7ΛΡ-ΝΜΝ   απόφαση 

της οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλία περί σύστασης επιτροπής 
διενέργειας  συνοπτικών διαγωνισµών της  ΠΕ Καρδίτσας . 

24. Την αριθµ. 53/2021 Πρακτικό 6ο  /08-02-2021 Α∆Α : ΩΧΒ07ΛΡ-77Μ  απόφαση της 

οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλία περί «Έγκριση πρακτικού 
συγκρότησης συλλογικού οργάνου που αφορά παραλαβή υλικών και 
πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών/εργασιών αρµοδιότητας ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε.Καρδίτσας για το έτος 2021». 

25. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  
κρίνεται απαραίτητη η εφαρµογή προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών 

διότι κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί  κρούσµατα ελονοσίας και Ιού του 
∆υτικού Νείλου.  

 

 
 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών έργου 
καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας. 
1.2. Η παροχή  και οι υποστηρικτικές αυτής υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προκήρυξης του έργου, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, 
καθώς και σύμφωνα με τους όρους του ν.4412/2016 (Α' 147) για όσα θέματα δεν 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. 
1.3. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης της παροχής 
υπηρεσιών από την πλευρά του Αναδόχου, ………………………., ο οποίος είναι αρμόδιος για την 
υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και 
στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης της των παροχής 
υπηρεσιών από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα 
συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να 
αναπτύξει. 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 

α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 

2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία 
των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους 
συμβαλλομένους. 
2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε 
άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 
2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ 
αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 8 & 9 
κατωτέρω. 
2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση 
κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται 
μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να 
παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα 
συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. 
Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο 
πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1. Το συμβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από την υπογραφή της παρούσας 
ως τις 15.11.2021. 
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμηθειών για δύο (2) μήνες (ή 
παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης 
εκτέλεσης των προμηθειών με τους ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον 
ανάδοχο προμηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης. 
3.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ίση με το 5% (άνευ ΦΠΑ) της προϋπολογισμού του Υποέργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
 

 
Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

48.387,10€  

ΦΠΑ (24%) 11.612,90€ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

60.000€  

 
 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει  με την  εκτέλεση των υπηρεσιών  (εφάπαξ) από τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την 
καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

- Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβής υπηρεσιών. 
- Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: 

- 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 
σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 Ν.4412/2016 όπως ισχύει 
και ΚΥΑ αριθμό 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται 
τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η προμήθεια αφορά το εξής: 

Παροχή υπηρεσιών για το έργο καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον 
Ανάδοχο σε τρίτους, εφόσον δεν έχει γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην «5.2. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις» της 
διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση 
όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι προμήθειες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του 
Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με 
αριθμό……………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους ………………………, με ημερομηνία 
λήξης την ………………. με δικαίωμα παράτασης ισχύος κατόπιν απλού εμπρόθεσμου αιτήματος 
της Αναθέτουσας Αρχής, της ………………………… 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 
προμηθειών. 
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τους όρους προσφοράς του αναδόχου και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια 
για την επίλυσή της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα τεύχη. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: ΨΒΚΒ7ΛΡ-Μ7Β


		2021-06-08T12:43:00+0300
	Athens




